
 
 

Designação do projeto | Crescimento, inovação e diversificação do negócio da Hidro-
Ibérica, com apoio do programa PAPN 
 
Código do projeto | ALT20-05-38D7-FEDER-000031 
 
Objetivo principa l Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 
mobilidade laboral 
 
Região de intervenção | Salvaterra de Magos - Alentejo 
 
Entidade beneficiária | HIDRO - IBÉRICA - ESTUDO E MONTAGEM DE REGAS, LIMITADA 
 
Data da aprovação |07-01-2022 
 
Data de início |01-03-2022 
 
Data de conclusão |28-02-2023 
 
Custo total elegível | 74 655,67 €  
 
Apoio financeiro da União Europeia | 22 396,70 €  

 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 

 
 O projeto consiste em dotar a Hidro-Ibérica de um conjunto de equipamentos que permitem tornar a empresa 
mais inovadora e mais eficiente, na nova atividade. A empresa pretende acima de tudo diversificar as áreas de 
negócio, alargar a carteira de clientes, aumentar o volume de negócio garantindo a uniformidade e produtividade 
dos seus trabalhadores ao longo do ano, através de um fluxo de trabalho continuo para todos os seus 
colaboradores. Face ao exposto e tendo em conta o atual panorama, onde a dificuldade de concretizar negócios 
no mercado tradicional das regas é cada vez maior, a necessidade de diversificar e encontrar alternativas é 
urgente. Podemos enumerar como principais objetivos gerais, os seguintes: - Diversificação dos serviços - 
introdução de uma nova área de negócio na empresa - a área da montagem, instalação, reparação e manutenção 
de Pequenas Unidades Fabris; - Crescimento da empresa e dos seus clientes - esperamos com esta nova unidade 
de negócio crescer na faturação através dos novos tipos de serviços prestados; - Adequar a estrutura de Capital 
Humano de forma a responder às necessidades de controlo da nova atividade e de investimento em novas 
tecnologias; - Inovar tecnologicamente, através da oferta de um novo serviço; - Adquirir a tecnologia necessária à 
prossecução da nova atividade, de forma inovadora e diferenciada; - 
Criação líquida de emprego. Verifica-se por isso que o projeto tem 
associadas várias mais-valias tanto para a empresa, como para a região. 
O presente projeto visa reforçar a capacidade da empresa, bem como 
qualificar a sua resposta ao mercado, dotando-a de novas ferramentas, 
aumentando a sua competitividade e capacidade de resposta. 


