Designação do projeto | PROJETOS AUTÓNOMOS DE FORMAÇÃO –
AVISO N.º 22/SI/2017
Código do projeto | POCI-03-3560-FSE-039449
Objetivo principal| PI 8.5 - intensificar a formação dos empresários e gestores
para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos
trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e
mudança.
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | Pavigrés Cerâmicas, S.A.
Data de aprovação | 2018-08-17
Data de início | 2018-08-30
Data de conclusão | 2020-08-28
Custo total elegível | 83.456,50EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE (Fundo Social Europeu) –
41.728,25 EUR

Síntese do Projeto
O Plano de Formação teve por base os investimentos a realizar pela empresa
nos próximos dois anos e visa aumentar as competências dos trabalhadores,
por forma a que sejam alcançados os seguintes objetivos:
• Integração dos colaboradores nos novos métodos e equipamentos;
• Aumento da produtividade dos equipamentos, conferindo competências
aos colaboradores no âmbito da pneumática, hidráulica e automatismos;
• Integração dos colaboradores nas alterações dos referenciais das
normas em que a empresa é acreditada;
• Redução de falhas no fabrico;
• Melhoria das técnicas dos processos produtivos.

Projeto nº POCI-02-0752-FEDER-002527
Apoio no âmbito do sistema de incentivos Internacionalização PME – Projetos Individuais
Diversificação de Mercados através da inovação de produtos da FERI & MASI
Localização: Centro

Custo total elegível

936.661,17€

Apoio financeiro da UE

421.497,53€

0%
Executado
Não executado
100%

Síntese do projeto:
O presente projeto tem como principal
propósito dar um impulso à estratégia de
internacionalização da Empresa, contemplando
para tal um conjunto de ações que visam
reforçar e fortalecer a capacidade da Empresa na
procura de novos mercados e de novos clientes
e que facilitarão a sua penetração nos novos
mercados externos. Estando ciente de que a
presença ativa nos mercados externos é
indiscutivelmente um importante fator de
competitividade para a FERI & MASI, o projeto
de investimento aqui apresentado assume uma
orientação exclusiva para o processo de
internacionalização da Empresa, sendo o principal propósito divulgar a Empresa e os seus novos
produtos no mercado global, conquistando assim novos clientes e penetrando em novos
mercados.

Projeto nº POCI-01-0247-FEDER-027859
Desenvolvimento de processo inovador de produção de revestimentos em grés porcelânico
de mimetização de betão

Custo total elegível

20.000€

Apoio financeiro da UE

15.000€

Síntese do projeto:
Este projecto tem como objectivo o
desenvolvimento de um processo de
produção de revestimentos cerâmicos
em grés porcelânico não esmaltado de
alta performance técnica e estética,
com um design exclusivo e inovador de
mimetização de betão.

