Introdução na empresa de novos métodos organizacionais e de gestão e

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

reforço das suas capacidades laboratoriais como suporte do processo de internacionalização
CÓDIGO DO PROJETO

POCI-02-0853-FEDER-020464 | POCI-02-0853-FSE-020464

OBJETIVO PRINCIPAL

Reforçar a competitividade das PME
SEDACOR - Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA
DATA DE APROVAÇÃO
DATA DE INÍCIO

2016-06-20

2017-01-17

DATA DE CONCLUSÃO
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

2018-05-31
211.958,11 EUR

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
DESCRIÇÃO DO PROJETO

FEDER - 91.848,60 EUR FSE - 4.710,07 EUR

A SEDACOR com este projeto pretende reforçar as suas capacidades de ges-

tão como forma de suportar a sua estratégia de internacionalização, consolidação e conquista de quotas
de mercado. Este projeto visa qualificar a empresa em domínios imateriais de competitividade tai como
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E GESTÃO, ECONOMIA DIGITAL E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC), DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E PROCESSOS,
QUALIDADE e ECO-INOVAÇÃO.

Designação do projeto | JPS CORK INTERNATIONALIZATION
Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-042286
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas.
Entidade beneficiária |JORGE PINTO DE SÁ, LIMITADA
Data de aprovação | 2019-03-19
Data de início | 2019-03-20
Data de conclusão | 2021-03-19
Custo total elegível | 239.327,50 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 107.697,38 EUR

Objetivo do Projeto | O projeto designado “JPS CORK INTERNATIONALIZATION” visa desenvolver um conjunto de
ações direcionadas a determinados mercados-alvo, onde a estratégia que impera é a de alargamento da quota de
mercado.

Descrição do Projeto | Não obstante a sua forte presença internacional, a JORGE PINTO DE SÁ, LIMITADA pretende
aumentar a percentagem de vendas diretas aos utilizadores finais (caves e engarrafadores), diversificar a sua carteira
de clientes, intensificar o peso de algumas geografias no seu volume de negócios (Itália e China) e, se possível,
diversificar o já vasto leque de mercados-alvo (Argentina e Austrália). Assim, prevê-se um incremento do volume de
negócios internacional, no pós-projeto. Por forma a alcançar as metas preconizadas, a Empresa idealizou, para o
projeto em apreço, um plano de ações/investimentos dos quais se destacam (i) ações de propeção e captação de
novos clientes, (ii) participação em feiras internacionais relativas à sua indústria, (iii) reforço da sua equipa comercial e
de marketing, (iv) aquisição de certificações internacionais, e (v) contratação de serviços de consultoria.
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DESIGNAÇÃO DO PROJETO

Projeto para a introdução de novos métodos e ﬁlosoﬁas de organização do

trabalho suportados em tecnologias e soluções digitais
CÓDIGO DO PROJETO

POCI-02-0853-FEDER-045658

OBJETIVO PRINCIPAL

Reforçar a competitividade das PME

ENTIDADE BENEFICIÁRIA
DATA DE APROVAÇÃO
DATA DE INÍCIO

SEDACOR - Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda.
2019-11-20

2019-06-03

DATA DE CONCLUSÃO
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

2021-06-02
221.190,00 EUR

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
DESCRIÇÃO DO PROJETO

FEDER - 99.535,50 EUR

Este projeto de investimento, em domínios imateriais de competitividade,

tais como, Economia Digital e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); Desenvolvimento e Engenharia de novos produtos, serviços e projetos; Qualidade, irá complementar a estratégia integrada, procurando dar à empresa maior competitividade, ﬂexibilidade e capacidade de resposta ao mercado global,
através da utilização de soﬁsticadas ferramentas de marketing, reforço das capacidades laboratoriais e
implementação e certiﬁcação de um SGQ, fundamental para assegurar a qualidade dos produtos, serviços,
ou processos de gestão da SEDACOR.

e

MPETE
202

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

DESIGNAÇÃO DO PROJETO I Projeto para criação de nova linha integrada de fabricação de rolhas técnicas
de cortiça para vinhos e espumantes pelo inovador método de moldação individual.
CÓDIGO DO PROJETO

I

POCl-02-0853-FEDER-043093

OBJETIVO PRINCIPAL

I

Reforçar a competitividade das PME

I

ENTIDADE BENEFICIÁRIA
DATA DE APROVAÇÃO
DATA DE INÍCIO

1

1

SEDACOR - Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda.

2020-01-07

2018-12-01

DATA DE CONCLUSÃO

1

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

2021-05-28

1

4.120.000,00 EUR

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
DESCRIÇÃO DO PROJETO

I

I

FEDER - 1.047.750,00 EUR

O projeto tem como objetivo aumentar a capacidade, reforçar o controlo

sobre o processo e diversificar a oferta. Estes objetivos serão alcançados com a instalação de um sistema
integrado de produção de rolhas técnicas por moldação e investimentos na preparação de cortiça.

SEDACOR

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

Implementação de um plano de prospeção e promoção internacional,

incluindo a adoção de ferramentas assentes em estratégias de e-commerce, reforçando a presença da
empresa no mercado internacional.
CÓDIGO DO PROJETO

POCI-02-0853-FEDER-042434

OBJETIVO PRINCIPAL

Reforçar a Competitividade das PME

ENTIDADE BENEFICIÁRIA
DATA DE APROVAÇÃO
DATA DE INÍCIO

SEDACOR - Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda.
2019-04-09

2019-02-01

DATA DE CONCLUSÃO
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

2021-01-31
452.052,50 EUR

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
DESCRIÇÃO DO PROJETO

FEDER - 175.772,71 EUR

O projeto pretende dar à empresa novas ferramentas de internacionalização

e, em simultâneo, dar resposta à necessidade de promoção dos novos produtos resultantes dos
investimentos que a empresa irá realizar na área da Inovação Produtiva.

