
 
 

Ficha de Projeto ‘’Adaptar’’ 
 
Identificação do Projeto 

Acrónimo: Adaptar 
Título do Projeto: Programa Adaptar PME 

 
NUP/Projeto: CENTRO-02-08B9-FEDER-069586 
Período de Execução: 08/06/2020 a 31/03/2021 
Duração: 9 meses 
Investimento Elegível: 19.952,08 € 
Incentivo Fundo Perdido: 9.976,04 € 
Objetivos / Resultados do 
Projeto: 

O objetivo do projeto consistiu na adaptação dos 
estabelecimentos da empresa, métodos de organização do 
trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores, às 
novas condições do contexto da doença COVID-19, garantindo 
o cumprimento das normas estabelecidas e das 
recomendações das autoridades competentes. 

 
Identificação do Concurso 

Aviso de Concurso: 16/SI/2020 
Designação: Adaptar PME 
Programa Operacional: Programa Operacional Regional do Centro 
Objetivo Temático: O objetivo deste concurso consiste na criação de um 

instrumento de política pública de apoio direto ao 
investimento na qualificação de processos, organizações, 
produtos e serviços das PME, nomeadamente na adaptação 
dos seus estabelecimentos, métodos de organização do 
trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores, às 
novas condições do contexto da doença COVID-19, garantindo 
o cumprimento das normas estabelecidas e das 
recomendações das autoridades competentes. 

Fundo: FEDER 
Região de Intervenção: Centro 

 
Identificação do Promotor e Organismo de Gestão 

Empresa: 

 
Organismo Técnico: 

 
 



 
 

Ficha de Projeto ‘’SI2E - FEDER’’ 
 
Identificação do Projeto 

Acrónimo: SI2E 
Título do Projeto: Expansão de Negócio e Modernização 

 
NUP/Projeto: CENTRO-04-3827-FEDER-001014 
Período de Execução: 29/12/2017 a 28/06/2019 
Duração: 18 meses 
Investimento Elegível: 159.921,88 € 
Incentivo Fundo Perdido: 79.960,94 € 
Objetivos / Resultados do 
Projeto: 

O projeto de investimento em causa visou implementar um 
conjunto de estratégias com vista à expansão e modernização 
da Silva & Santos, potenciando a sua progressão na cadeia de 
valor, através do conhecimento e com incorporação de valor 
acrescentado essencialmente no estabelecimento de Ansião 
(baixa densidade), tendo em vista, a presença ativa e 
sustentada das marcas internacionais que representa, Renault 
e Dacia, presentes no mercado global.   
 

 
Identificação do Concurso 

Aviso de Concurso: CENTRO-M7-2017-33 
Designação: Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego 
Programa Operacional: Programa Operacional Regional do Centro 
Objetivo Temático: Promover a sustentabilidade e qualidade do emprego e apoiar 

a mobilidade laboral 
Fundo: FEDER 
Região de Intervenção: Centro 

 
Identificação do Promotor e Organismo de Gestão 

Empresa: 

 
Organismo Técnico: 

  
 



 
 

Ficha de Projeto ‘’SI2E - FSE’’ 
 
Identificação do Projeto 

Acrónimo: SI2E 
Título do Projeto: Expansão de Negócio e Modernização 

 
NUP/Projeto: CENTRO-04-3321-FSE-000695 
Período de Execução: 04/01/2018 a 19/12/2018 
Duração: 18 meses 
Investimento Elegível: 4.845,18 € 
Incentivo Fundo Perdido: 4.845,18 € 
Objetivos / Resultados do 
Projeto: 

O projeto de investimento em causa visou implementar um 
conjunto de estratégias com vista à expansão e modernização 
da Silva & Santos, potenciando a sua progressão na cadeia de 
valor, através do conhecimento e com incorporação de valor 
acrescentado essencialmente no estabelecimento de Ansião 
(baixa densidade), tendo em vista, a presença ativa e 
sustentada das marcas internacionais que representa, Renault 
e Dacia, presentes no mercado global.   
 

 
Identificação do Concurso 

Aviso de Concurso: CENTRO-M7-2017-33 
Designação: Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego 
Programa Operacional: Programa Operacional Regional do Centro 
Objetivo Temático: Promover a sustentabilidade e qualidade do emprego e apoiar 

a mobilidade laboral 
Fundo: FSE 
Região de Intervenção: Centro 

 
Identificação do Promotor e Organismo de Gestão 

Empresa: 

 
Organismo Técnico: 

  
 


