
 

 
Designação do projeto  

 

Expansão da atividade da Safety Águeda através da 

agregação de novas atividades e reforço das 

capacidades laboratoriais, organizacionais e de gestão

  

Código do projeto  

 

CENTRO-04-3827-FEDER-000620 

Objetivo principal  

 

Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção  

 

Centro - Águeda 

Entidade beneficiária Safety Águeda – Materiais de Incêndio, SA 
 

Data de aprovação  27-02-2019 

Data de início  01-04-2019 

Data de conclusão  31-03-2021 

Custo total elegível  186 760,67€ 

Apoio financeiro da União Europeia   93 380,34€ 
 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

Com o presente projeto de investimento denominado "Expansão da atividade da 

Safety Águeda através da agregação de novas atividades e reforço das 

capacidades laboratoriais, organizacionais e de gestão", a Empresa pretende 

reforçar as suas capacidades laboratoriais, de pesquisa e desenvolvimento, no 

sentido de suportar o acréscimo de atividade e a criação de emprego, tornando 

assim, a empresa mais competitiva.   

 

 

 

 

 

 

 

Investimento elegível realizado | 168 465,36€ 

 

 

 

 

Valor Realizado
90%

Valor não Realizado
10%



 

 
 

Data de aprovação  22-02-2019 

Data de início  01-12-2018 

Data de conclusão  30-06-2020 

Custo total elegível  18 959,40 € 

Apoio financeiro da União Europeia 16 115,49 € 
 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

Com o presente projeto de investimento denominado "Expansão da atividade da 

Safety Águeda através da agregação de novas atividades e reforço das 

capacidades laboratoriais, organizacionais e de gestão", a Empresa pretende 

reforçar as suas capacidades laboratoriais, de pesquisa e desenvolvimento, no 

sentido de suportar o acréscimo de atividade e a criação de emprego, tornando 

assim, a empresa mais competitiva.   

 

 

  

 

 

 

 

 

Investimento elegível realizado até à 

data | 0,00 € 

     

 

Designação do projeto  

 

Expansão da atividade da Safety Águeda através da 

agregação de novas atividades e reforço das 

capacidades laboratoriais, organizacionais e de gestão

  

Código do projeto  

 

CENTRO-04-3321-FSE-000414 

Objetivo principal  

 

Promover a sustentabilidade e qualidade do emprego e 

apoiar a mobilidade laboral 

 

Região de intervenção  

 

Centro - Águeda 

Entidade beneficiária Safety Águeda – Materiais de Incêndio, SA 


