
 
 

 

 

 

 Designação do projeto: INOVAÇÃO PRODUTIVA - Inovação, Automação e Certificação 

 Código do projeto: 31/SI/2018 

 Objetivo principal: Reformulação do Sistema Organizativo, através da Implementação e 

Desenvolvimento de novas tecnologias e Automatização dos processos produtivos, 

proporcionando Inovação no Relacionamento com o cliente e Actividades de Investigação e 

Desenvolvimento 

 Região de intervenção: Norte 

 Entidade beneficiária: BEIRA CORREIA, UNIPESSOAL LDA 

 Data de aprovação: 2019-08-13 

 Data de início: 2019-04-01 

 Data de conclusão: 2021-09-30 

 Custo total elegível: 142.113,05 € 

 Apoio financeiro da União Europeia: FEDER 53.904,95 Euros 

 Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

 

a) Indicador I1 - VAB : 335.383,74 Euros; 

b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado: 3 Postos de Trabalho; 

c) Indicador I3 – VN: 713.777,35 Euros. 

 

 



 

 
 

 
 Designação do projeto: Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados 

 Código do projeto: NORTE-59-2018-42 

 Objetivo principal: Contratação de colaboradores altamente qualificados para a 

operacionalização de um projecto de Inovação Produtiva 

 Região de intervenção: Norte 

 Entidade beneficiária: BEIRA CORREIA, UNIPESSOAL LDA 

 Data de aprovação: 21-10-2019 

 Data de início: 06-06-2019 

 Data de conclusão: 27-05-2022 

 Custo total elegível: 150.046,88 € 

 Apoio financeiro da União Europeia: FSE 75 023.44 Euros 

 Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

1. Pessoal altamente qualificado contratado por empresas apoiadas: 2 
2. Pessoal altamente qualificado contratado por empresas que se encontra empregado em 

empresas 6 meses após o apoio - % 100.00 

 



 

 
 

 
 Designação do projeto: CONVERTE +  

 Objetivo principal: Conversão de contratos de trabalho a termo (certo ou incerto) em contratos 

de trabalho sem termo. 

 Região de intervenção: Portugal 

 Entidade beneficiária: BEIRA CORREIA, UNIPESSOAL LDA 

 Data de aprovação: 2019-11-15 

 Apoio financeiro da União Europeia: FSE 3.071,67Euros 

 



 

 

Inclui opção no menu com nome APOIOS e abre pagina das fichas técnicas de projecto com os 

logótipos no fundo 

 

 

 

 

 
 

Ou no fundo  

Cofinanciado por: (em link para as fichas de projecto) e os logotipos 

 

 

 


