
 
 

Designação do projeto | Inovação e diversificação do negócio com apoio do programa 
SI2E 
 
Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-000613 e ALT20-06-4740-FSE-000474 
 
Objetivo principal Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer 
discriminação 
Região de intervenção |Alentejo 
 
Entidade beneficiária | HIDRO - IBÉRICA - ESTUDO E MONTAGEM DE REGAS, LIMITADA 
 
Data da aprovação |08-04-2019 
 
Data de início |02-01-2019 
 
Data de conclusão |31-12-2019 
 
Custo total elegível | 96.846,04€  
 
Apoio financeiro da União Europeia | 43.580,72€ (FEDER) / 9.006,90€ (FSE) 
 
Apoio financeiro público nacional/regional | 7.655,87€ (FSE) 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 

 
O projeto visa dotar a Hidro-Ibérica, Lda. de um conjunto de equipamentos que permitem tornar a empresa mais 
inovadora, mais eficiente, mais ágil e rentável em diferentes áreas. Reforçar as capacidades organizacionais, 
investindo em equipamento informático e software integrado de gestão, diversificar o leque de serviços com a 
introdução de um novo serviço, e melhorar os serviços atuais com introdução de significativas melhorias que se 
repercutem em ganhos de rentabilidade. Objetivos Gerais: - Diversificação dos serviços - introdução de um novo 
serviço - Aconselhamento Agrícola; - Gestão eficiente do uso dos recursos (água, fertilizantes, herbicidas, etc.); - 
Crescimento da empresa e crescimento dos seus clientes - aumento da produção por via da maior rentabilidade 
dos solos; - Adequar a estrutura de Capital Humano de forma a responder às necessidades de controlo da 
atividade e de investimento em tecnologia; - Inovar tecnologicamente, através da oferta de novos produtos e 
serviços com maior enfoque na prestação de serviços de apoio à agricultura de precisão; - Implementar melhorias 
organizacionais e otimizar os nossos métodos de gestão empresarial, facilitando a organização, controlo e a 
tomada de decisão; - Adquirir a tecnologia necessária à prossecução da nova 
missão, de forma inovadora e diferenciada; - Acrescentar valor aos produtos 
/ serviços prestados; - Criação líquida de emprego. 
O projeto de investimento da Hidro-hibérica é inovador e diferenciador. 
Após a implementação do projeto na empresa, a HI será mais competitiva, 
porque terá mais serviços para oferecer aos seus clientes, serviços esses que 
respondem a uma procura de mercado. A HI poderá continuar o seu 
caminho de crescimento, com a garantia que não é um crescimento 
desmedido ou desorganizado. Estamos a apresentar uma operação Multi-
Fundo (FEDER+FSE). 


