Designação do projeto | SEVLAIRES – INOV16
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-017438 | CENTRO-04-3560-FSE-017438
Objetivo principal| Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | SEVLAIRES – Plásticos, Lda.
Data de aprovação | 19-10-2016
Data de início | 25-02-2016
Data de conclusão | 31-12-2017
Custo total elegível | FEDER – 2.130.692,56 EUR | FSE – 19.037,62 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.278.415,54 EUR | FSE – 13.326,33 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados:
1. Estabelecimento de parcerias com centros de conhecimento da Região Centro; Desenvolvimento do
conhecimento colaborativo - I&Di; Melhorar o conhecimento das matérias-primas e materiais no
processo de injeção das matérias plásticas.
2. Desenvolvimento de novos produtos na empresa através de investimento inovador em tecnologia,
que lhe permitirá produzir e alargar substancialmente a sua oferta de produtos aos clientes.
3. Diversificar a produção de novos produtos para a indústria medico-farmacêutica; Incrementar a sua
capacidade de internacionalização através de ações de prospeção de mercados que possibilitem um
maior conhecimento do mercado externo, promovendo o aumento das exportações; Aumento da
competitividade pelo fomento das suas vantagens competitivas e pela conquista de mercados
exigentes;
4. Aumentar a competitividade e capacidade de resposta da Sevlaires no mercado global, por meio da
contratação de recursos humanos altamente qualificados com conhecimento específico nas áreas
dominantes de atuação da empresa; Formar os Recursos Humanos através de projetos específicos de
formação- ação, tendo em vista o desenvolvimento e reforço das competências individuais e
organizacionais; Implementação de novos métodos organizacionais nas práticas de negócios da
empresa e na organização técnica e produtiva do seu local de trabalho; Fortalecimento da área dos
Recursos Humanos, através da criação de uma agenda para a Responsabilidade Social e para a
Cidadania Ativa, e pela criação de um comité de Inovação.

