
 
 
 
 
Designação do Projeto |STICKOLL - INOVAÇÃO & COMPETIVIDADE: Nova Unidade de Remanufactura 
Código do Projeto |CENTRO-02-0752-FEDER-180683 
Objetivo Principal| Reforçar a Competitividade da Empresa 
Região de Intervenção | Centro 
Entidade Beneficiária |STICKOLL - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS LDA. 
 
 
Data de Aprovação | 2022-06-02 
Data de Início |2021-10-01 
Data de Conclusão | 2023-05-31 
Custo Total Elegível |185.961,15 EUR 
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER – 84.109,01 EUR 
 
 
 
Objetivos do Projeto:  
 

1. Ser fornecedor de 1ª linha de equipamentos remanufacturados para o mercado nacional e para os 
Palops, reconhecida como sendo tecnologicamente avançada em termos de produção e da utilização 
de redes inteligentes; 

2. Implementar um modelo de negócio, que reflita a sua vocação para a inovação sustentável e amiga do 
ambiente, que lhe permita alcançar excelência na produção, inovação, qualidade e gestão, garantindo 
custos competitivos e elevada rentabilidade; 

3. Promover a Especialização e Inovação Produtiva, automatização e informatização de processos e 
aposta no desenvolvimento das competências dos recursos humanos; 

4. Alargar a atividade ao mercado externo, pela entrada nos Palops, dividindo o risco do negócio, garantir 
a rentabilidade e sustentabilidade da empresa a longo prazo; 

5. Aumentar a sua competitividade através da eficiência energética e preocupações em termos 
ambientais, indutora da redução do seu impacto ambiental, bem como do seu sector no geral. 

 
 
 
Nível de execução: Em curso 
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