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CENTRO-05-5141-FEDER-000228 Capacitação em fatores dinâmicos de competitividade 
com foco no mercado nacional e 2 mercados externos, 
associados à comerciaçização de materias de construção

GONÇALO FERRAZ, UNIPESSOAL LDA 47 685,00 €                          19 074,00 €                          FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Aveiro Região de Aveiro 22/01/2019 01/09/2017 28/02/2019 Iniciativas de desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades locais em zonas 
urbanas e rurais

CENTRO-M8-2017-45

CENTRO-05-5141-FEDER-000194 Capacitação produtiva e investimento em ações no 
âmbito da economia digital para elevação do 
posicionamento e das ofertas de valor acrescentado junto 
do segmento do turismo nacional e internacional

CHURRASCARIA QUERIDA LDA 34 296,60 €                          17 148,30 €                          FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Aveiro Região de Aveiro 22/01/2019 29/10/2018 30/09/2019 Iniciativas de desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades locais em zonas 
urbanas e rurais

CENTRO-M8-2017-45

CENTRO-05-5141-FEDER-000187 Expansão e inovação da Envienergy ENVIENERGY - AMBIENTE E ENERGIA, LDA 98 359,00 €                          29 507,70 €                          FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Aveiro Região de Aveiro 22/01/2019 01/08/2017 31/05/2018 Iniciativas de desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades locais em zonas 
urbanas e rurais

CENTRO-M8-2017-45

CENTRO-05-5141-FEDER-000243 Tasca do Migas - Tapas e Petiscos no Centro de Vagos MIGUEL ALEXANDRE SIMÕES FERNANDES                                                                                                                     36 564,75 €                          18 282,38 €                          FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Vagos Região de Aveiro 22/01/2019 01/08/2017 31/12/2018 Iniciativas de desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades locais em zonas 
urbanas e rurais

CENTRO-M8-2017-45

CENTRO-05-5141-FEDER-000269 VALE ESTÊVÃO TUGSER-TURISMO, GESTÃO E SERVIÇOS, LDA 93 776,14 €                          46 888,07 €                          FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Anadia Região de Aveiro 22/01/2019 15/11/2018 14/05/2020 Iniciativas de desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades locais em zonas 
urbanas e rurais

CENTRO-M8-2017-45

CENTRO-05-5141-FEDER-000205 Capacitação em fatores dinâmicos de competitividade 
com foco no mercado nacional e 2 mercados, 
centralizando e assumindo a dimensão comercial como 
uma componente central e de valor acrescentado

MAQTRENDS - EQUIPAMENTOS, LDA 52 900,23 €                          21 160,10 €                          FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Oliveira do Bairro Região de Aveiro 22/01/2019 18/08/2017 17/02/2019 Iniciativas de desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades locais em zonas 
urbanas e rurais

CENTRO-M8-2017-45

CENTRO-05-5141-FEDER-000169 Criação inicial de capacidade produtiva e potenciação dos 
fatores imateriais de competitividade da empresa 
Ceramdro II

CERAMDRO II, LDA 65 653,62 €                          32 826,81 €                          FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Oliveira do Bairro Região de Aveiro 22/01/2019 13/11/2017 12/05/2019 Iniciativas de desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades locais em zonas 
urbanas e rurais

CENTRO-M8-2017-45

CENTRO-05-5141-FEDER-000246 Expansão da plataforma HotelVoy CJPI Trading 79 036,88 €                          39 518,44 €                          FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Aveiro Região de Aveiro 22/01/2019 01/11/2017 31/03/2019 Iniciativas de desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades locais em zonas 
urbanas e rurais

CENTRO-M8-2017-45

CENTRO-05-5141-FEDER-000239 Reforço dos fatores de competitividade MÁXIMA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LDA 97 800,00 €                          29 340,00 €                          FEDER     05 - Fortalecer a coesão social e territorial 
(APROXIMAR E CONVERGIR)

09 - Promover a integração social e 
combater a pobreza e qualquer 
discriminação

9.10- Investimentos no contexto de 
estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária;

Oliveira do Bairro Região de Aveiro 22/01/2019 31/07/2017 29/12/2018 Iniciativas de desenvolvimento 
promovidas pelas 
comunidades locais em zonas 
urbanas e rurais

CENTRO-M8-2017-45


