
Designação do Projeto: Sistema de Aquecimento Industrial 

Código do Projeto: NORTE-02-0853-FEDER-001499 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade Beneficiária: OFORSEP, Lda. 

 

Data de aprovação: 2015/09/07 

Data de Inicio: 2016/01/01 

Data de Conclusão: 2017/12/31 

Custo Total Elegível: 407.525,00€ 

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER: 183.386,25€ 

Apoio Financeiro público nacional/regional: 0€ 

 
O SI Qualificação de PME tem como objetivo, de apoiar projetos que visem ações de qualificação 

PME em domínios imateriais com o objetivo de promovera competitividade das PME e a sua 

capacidade de resposta no mercado global visa apoiar o investimento em diversas tipologias, 

como são exemplo a inovação organizacional e gestão. Desenvolvimento e engenharia de 

produtos, serviços e processos, qualidade, eco-inovação. A maioria dos investimentos que a 

OFORSEP apresenta neste projeto inserem-se nestas tipologias já que a empresa tem como 

objetivo iniciar no próximo ano o seu processo de internacionalização e para tal terá de existir 

um investimento significativo na qualificação da empresa. Estão contemplados investimentos 

na inovação organizacional e gestão como são, software de gestão de produção, ERP, Plataforma 

de gestão de assistências, hardware para como servidores, equipamentos de armazenamento e 

acondicionamento. Os investimentos da tipologia qualidade têm como finalidade a obtenção de 

certificações no âmbito do sistema português da qualidade. A OFORSEP apresenta nesta 

tipologia investimentos para a obtenção da certificação ISO 9001 e marcação CE do produto. No 

desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos, a OFORSEP fará também um 

investimento na tipologia de Eco-Inovação adotando a norma ISO14001 melhorando assim a 

gestão ambiental. O projeto apresentado nesta candidatura enquadra-se assim nos objetivos do 

SI Qualificação de PME, já que com os investimentos aqui apresentados a OFORSEP visa 

fomentar as exportações de produtos inovadores através do aumento da sua competividade, 

produto.  

VN (Volume de Negócios) Pós Projeto: 2 025.163,33€ 
CEQ (Criação de Emprego Qualificado) Pós Projeto: 8 Postos de Trabalho 
VAB (Valor Acrescentado Bruto) Pós Projeto: 1 765.795,31€ 

 


