Projeto NORTE-02-0853-FEDER-023668
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à
Reforçar a competitividade das PME

Mudança e Melhoria do processo Produtivo da Pedro Sendim, Lda
Período de execução: de 01-08-2017 a 31-07-2019
Custo total elegível: € 860.469,90
Incentivo FEDER: € 516.631,84

Síntese do Projeto
O objectivo da Pedro Sendim, lda com o presente projecto, é mudar e melhora o processo produtivo, com implicações
transversais a todo o negocio.
Neste sentido, o projecto tem previstos os seguintes investimentos:
1. Máquinas e equipamentos:735.470,95 €
2. Equipamentos informáticos: 24.000,00 €
3. Estudos e diagnósticos: 24.500,00 €
4. Construção de edifícios/ obras de remodelação: 80.000,00 €
5. Formação Proﬁssional:
6. Despesas TOC/ROC:

3.498,95 €
5.000,00 €

Localização
Mire de Tibães, Braga.

Projeto elaborado e acompanhado por

Informação atualizada a 09-02-2018

Projeto NORTE-02-0752-FEDER-024667
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à
Reforçar a competitividade das PME

Apoio à Internacionalização
Período de execução: de 01-08-2017 a 31-07-2019
Custo total elegível: € 233 580,00 €
Incentivo FEDER: € 105 111,00 €

Síntese do Projeto
O objectivo da Pedro Sendim, lda com o presente projecto, é mudar e melhora o processo produtivo, com implicações
transversais a todo o negocio.
Neste sentido, o projecto tem previstos os seguintes investimentos:
1. Feiras, Missões e Consultadoria: 54.600,00 €
2. Site: 13.920,00 €
3. Material promocional e catálogos: 25.350,00 €
4. Viagens de prospeção: 34.500,00 €
5. Estudo de branding:

3.800,00 €

6. Plataforma de negócios e software de gestão: 83.160,00 €
7. Certificação pela Qualidade: 18.250,00 €

Localização
Mire de Tibães, Braga.

Projeto elaborado e acompanhado por

Informação atualizada a 09-02-2018

Código do Projeto: NORTE-06-3560-FSE-046068
Designação da operação:

Promoção de fatores imateriais de competitividade
organizacional e de marketing
Objetivo principal: Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral

_____________________________________________________
Período de execução: 01-08-2017 a 31-01-2020
Custo Total elegível: 15.979,60 €
Incentivo FSE: 6.735 €

_____________________________________________________
Síntese do projeto:
Operação inserida na tipologia Formação Profissional, tem como objetivo preparar os
trabalhadores da PEDRO SENDIM para contribuírem ativamente para o cumprimento dos
objetivos estratégicos associados ao projeto de investimento aprovado – operação nº 24667 QI
PME (Projetos Individuais - Internacionalização), designadamente criando na empresa um
ambiente de inovação organizacional e de marketing que promova a sua entrada nos mercados
externos, através da promoção de fatores imateriais de inovação e competitividade,
potenciando os produtivos.
Localização: Mire de Tibães, Braga

Entidade Formadora Certificada:

