Designação do projeto | Plano de desenvolvimento das capacidades estratégicas e da
gestão competitiva da HERMAF
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-009244
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | HERMAF - CONSTRUÇÕES METALO-MECANICAS, MÁQUINAS E
FERRAMENTAS LDA

Data de aprovação | 02-02-2016
Data de início | 29-11-2015
Data de conclusão | 28-11-2017
Custo total elegível | 60.450,00EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 27.202,50EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O projeto permitirá o reforço das capacidades organizacionais e de gestão da HERMAF,
através da aquisição do software integrado de gestão empresarial PHC e do Software de
Custeio que possibilitam o correto planeamento, produção, controlo e gestão de toda a
organização. Permitirá ainda a melhoria da qualidade do processo produtivo, via obtenção
de certificação ISO 9001 e de equipamentos laboratoriais de qualidade.
Com a implementação deste projeto a HERMAF pretende alcançar inovação a nível
Organizacional.

Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-009243
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária |HERMAF-CONSTRUÇÕES METALO-MECANICAS, MÁQUINAS E
FERRAMENTAS LDA

Data de aprovação | 19-09-2016
Data de início | 01-09-2015
Data de conclusão | 31-08-2017
Custo total elegível | 256.000,00EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 153.600,00EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Criação de um novo estabelecimento industrial com condições otimizadas para a
produção de bens inovadores, diferenciáveis e de elevado valor acrescentado, visando o
investimento em atividades inovadoras ao nível do produto, processo e marketing,
promovendo o aumento da produção de bens transacionáveis e internacionalizáveis da
economia portuguesa, mas também um aumento da integração e convergência de novas
tecnologias, conhecimentos e a criação de emprego qualificado.
Com este projeto temos como objetivo atingir no ano 2019 um VN de 1.961354,12€, um
VAB de 806.010,38€ e a criação de um posto de trabalho qualificado.

