FICHA WEBSITE AÇORES 2020

UNIÃO EUROPEIA
GOVERNO
DOS AÇORES

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Parque de recolha, tratamento e valorização
de resíduos plásticos das murtas
CÓDIGO DO PROJETO: Acores-03-0954-FEDER-100233

OBJETIVO PRINCIPAL: Aﬁrmar as empresas regionais e os seus produtos
no mercado regional
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serralharia do Outeiro, Lda

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: € 1.560.788,05

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
Incentivo não reembolsável: € 468.236,42
Incentivo reembolsável: € 390.197,01
DESCRIÇÃO: Implementação de unidade de gestão de resíduos
RESULTADOS: Criação de valor acrescentado e valorização de resíduos
plásticos;
Fomento da exportação de bens transaccionáveis;
Redução do impacto ambiental na Região
FOTOGRAFIAS:

€109.111,83.
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DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Website proﬁssional e plataforma
online para revendendores.
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0853-FEDER-100127
OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a capacitação empresarial das empresas
regionais para a compe��vidade
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serralharia do Outeiro Lda
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 7 577,00€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 7 577,00€
DESCRIÇÃO: A Serralharia do Outeiro tem ao dispor dos seus clientes os melhores

serviços nas áreas da Metalo-mecânica e Gestão de Resíduos.
Acompanhando as mais modernas tecnologias, dispõe de equipamento de topo, assim como de uma equipa proﬁssional, que permite uma
produção de alta qualidade nos seguintes sectores:
- Produção de reboques agrícolas
- Serralharia Civil
- Estruturas metálicas
Com uma estrutura organizacional eﬁcaz, a Serralharia do Outeiro consegue através de respostas rápidas entre sectores, ter uma capacidade
de resposta que permite, no âmbito da sua ac�vidade, responder à
maior parte das solicitações propostas.
A Serralharia do Outeiro Lda já beneﬁciou de programas de apoio ao
abrigo do FEDER nomeadamente para Modernização e reforço da capacidade produ�va da unidade de metalomecânica dos Arrifes e para
a Implementação de Unidade de gestão de resíduos.
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RESULTADOS: Com a implementação da solução proposta alcançou-se os seguintes

resultados:
• Consulta de forma simples e rápida dos preços na plataforma
online
• Login de revendedores que permita a elaboração e envio de orçamentos ao cliente ﬁnal, com grande leque de escolha
• Preços de venda sempre atualizados na plataforma, dada a ligação
ao so�ware de faturação
• Melhor gestão do tempo no departamento comercial
• Angariação de um maior número de clientes, através da autonomia conferida aos revendedores
• Presença online consolidada através da elaboração de website
proﬁssional
• Maior divulgação da empresa através da disponibilização dos seus
serviços no website e devida o�mização do mesmo (SEO)
• Recolha de esta�s�cas referentes às visitas ob�das no site
• Maior facilidade em encontrar os dados principais da empresa
(área de a�vidade, horário de funcionamento, etc) através da devida
o�mização da presença no google my business
• Maior facilidade em enviar promoções/novidades aos clientes
através do sistema de newsle�ers

FOTOGRAFIAS:

