Designação do projeto | REPAVEIRO, LDA. – Inovação Produtiva
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-012147 | CENTRO-04-3560-FSE-012147
Objetivo principal| Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | REPAVEIRO, Lda.
Data de aprovação | 14-04-2016
Data de início | 11-09-2015
Data de conclusão | 10-09-2017
Custo total elegível | FEDER – 514.328,00 EUR | FSE – 1.500,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 360.029,60 EUR | FSE – 1.050,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados:
1.
2.
3.
4.

5.

Aumentar a produtividade e competitividade da empresa, com a adoção de novos métodos
de fabrico e introdução de novos equipamentos produtivos;
Diversificar as áreas de atuação da empresa, ao nível de produtos e mercados, nacional e
externo;
Criar relações de parceria com clientes e fornecedores como forma de garantir relações de
cooperação estáveis;
Obter vantagens competitivas através da implementação de novos métodos
organizacionais, com a implementação e certificação pelo sistema de gestão pela qualidade
ISO 9001 e ISO 3834, ambiental ISO 14001, saúde e segurança OHSAS 18001, e
implementação de Marcação CE em estruturas metálicas EN 1090;
Aumentar o conteúdo técnico das soluções propostas aos clientes, através davalorização
dos recursos humanos e reforço das competências individuais.

Designação do projeto | REPAVEIRO – CERTIFICAÇÃO QUALIFICADA (RCQ)
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-021488 | CENTRO-04-3560-FSE-021488
Objetivo principal| Reforço da competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | REPAVEIRO, Lda.
Data de aprovação | 12-01-2017
Data de início | 01-06-2016
Data de conclusão | 31-05-2019
Custo total elegível | FEDER – 89.945,01 EUR | FSE – 17.156.85 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 40.475,25 EUR | FSE – 12.009,80 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados:

1.

Reforçar a capacidade da organização e gestão da empresa através da implementação e
certificação das normas ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 18001 e ISO 3834, assim como a
Marcação CE EN NP 1090;
2. Contratar recursos humanos qualificados capazes de garantir a implementação das variadas
normas, de forma a cumprir os requisitos necessários à exportação dos trabalhos para os
mercados internacionais;
3. Aumentar o conteúdo técnico das soluções propostas aos clientes através de projetos de
formação, valorização dos recursos humanos e reforço das competências individuais;
4. Aumentar a produtividade e competitividade da empresa, com a adoção de novos métodos de
fabrico e introdução de novos equipamentos produtivos;
5. Diversificar as áreas de atuação da empresa, ao nível de produtos e mercados internacionais;
6. Criar relações de parceria com clientes e fornecedores como forma de garantir relações
de cooperação estáveis.

Designação do projeto | REPAVEIRO – Empreendedorismo SI 2E – CIM Região de Aveiro –

Programa Operacional Regional do Centro
Código do projeto | CENTRO-04-3827-FEDER-000070 |Candidatura -1489
Objetivo principal| Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | REPAVEIRO, LDA.
Data de aprovação | 06-07-2018
Data de início | 07-07-2017
Data de conclusão | 06-01-2019
Custo total elegível | FEDER – 228 000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 114 000,00 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contribuir para a criação de meprego na região de Aveiro;
Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de Aveiro e atenuar as diferenças
intrarregionais;
Contribuir para a consecução dos objetivos da Estratégia do Centro de Portugal;
Aumentar a qualidade para o cliente, aumentar o conteúdo técnicodas soluções propostas aos
clients;
Aumentar a produtividade e competitividade da empresa, obter vantagens competitivas através
da implementação de novos métodos organizacionais;
Diversificar as áreas de atuação da empresa;
Consciência ecológica e eficiência energética

