Informação sobre Projectos QREN
SI Qualificação PME

NUP: CENTRO-07-0401-FEDER-006239

Designação do Projecto:
Internacionalização da actividade, implementação e certificação do SGQ e implementação de melhorias
organizacionais e de marketing.
Objectivos do Projecto:
O objectivo deste projecto é consolidar a sua actual posição no mercado, através de melhorias
organizacionais e tecnológicas que permitam uma resposta eficiente e rápida aos nossos clientes, de acordo
com as novas exigências do mercado e expandir o negócio para o mercado externo, nomeadamente para
Espanha.
Duração do Projecto, Investimento Previsto e Incentivo Atribuído:
Este projecto tem a duração prevista de 24 meses, com conclusão prevista para Maio de 2011, e inclui um
investimento global de 376.666,14 euros, dos quais 159.159,07 euros são despesas elegíveis. Como
resultado desta candidatura, foi aprovado um incentivo não reembolsável no valor de 81.054,17 euros.

SI Inovação

NUP: CENTRO-07-0403-FEDER-013534

Designação do Projecto:
Modernização do processo produtivo
Objectivos do Projecto:
O objectivo deste projecto passa pela introdução de melhorias tecnológicas ao nível da produção,
possibilitando a utilização de um leque de matéria-prima mais alargado, e conseguindo-se assim obter
melhorias ao nível da qualidade, aumento das exportações e eficiência ao nível ambiental o que permitirá
assegurar a sua competitividade num mercado alargado. Consideramos estar perante uma melhoria
tecnológica que irá permitir a reciclagem de resíduos plásticos resultantes da recente aposta de
equipamento de aterros com unidades de triagem automática, que até agora não poderia ser utilizada no
processo de fabrico devido ao seu estado de contaminação, melhorando assim significativamente o
aproveitamento dos recursos existentes e possibilitando a progressão da empresa na cadeia de valor.
Duração do Projecto, Investimento Previsto e Incentivo Atribuído:
Este projecto tem a duração prevista de 23 meses, com conclusão prevista para Dezembro de 2011, e inclui
um investimento global e elegível de 2.486.768,60 euros. Como resultado desta candidatura, foi aprovado
um incentivo reembolsável no valor de 1.604.788,90 euros e um incentivo não reembolsável de 8.038,17
euros.

