
 

 

Designação do Projeto: Expansão e modernização da Empresa ECA 

Código do Projeto: CENTRO-04-3827-FEDER-000211 

Objetivo principal: Expansão e modernização da Empresa - visando colmatar uma lacuna 
existente nas atividades de Arquitetura, Engenharia e Construção na região de Coimbra 
relativa à falta de profissionais capazes de laborar com ferramentas BIM, o que implicará a 
reestruturação organizacional, obras no edifício e a contratação de um novo colaborador 
capaz de utilizar e potenciar esta nova ferramenta 

Região de Intervenção: CENTRO 

Entidade beneficiária: 501470336 - EC+A PROJECTOS, LDA 

Data da aprovação: 05/06/2020 

Data de início: 20-12-2018 

Data de conclusão: 18-04-2021 

Custo total elegível: 114.674,04 € 

Apoio financeiro da União Europeia: 34.402,21 € 

Apoio financeiro público nacional/regional: NÃO SE APLICA 

 

Objetivos:  

Com o presente projeto de modernização e reforço de competências tecnológicas e de 
recursos humanos, a empresa visa atingir as seguintes metas:  

1.Competitividade - intensificar a prática da inovação na empresa, fomentando o trabalho em 
rede entre parceiros assegurando a difusão de resultados e a transferência de tecnologia; 

2.Vigilância tecnológica - criar um polo de vigilância tecnológica relacionada com a atividade 
da construção e promover a produção e disseminação do conhecimento; 

3.Inovação relacionada com as tecnologias sistemas, processos e produtos - promover o 
investimento em atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação com vista tanto ao 
desenvolvimento tecnológico aplicado, como à reformulação de processos, respondendo 
adequadamente às atuais e futuras exigências da sociedade; 

4.Inovação relacionada com métodos de gestão - desenvolver novos conceitos e metodologias 
de gestão relevantes para o sector;  

5.Inovação relacionada com as tecnologias de informação - promover o desenvolvimento de 
tecnologias de informação ao serviço da empresa.  

6. Criação e manutenção de 1 posto de trabalho.  



 

 

Designação do Projeto: MAIS CO3SO EMPREGO URBANO 

Código do Projeto: CENTRO-04-3321-FSE-001505 

Objetivo principal: Criação de dois postos de trabalho com vista a colmatar uma lacuna 
existente na atividade de projeto da empresa, relativa à laboração com ferramentas BIM e na 
área de Design e Multimédia. 

Região de Intervenção: CENTRO 

Entidade beneficiária: 501470336 - EC+A PROJECTOS, LDA 

Data da aprovação: 21/12/2020 

Data de início: 01/12/2020 

Data de conclusão: 30/11/2023 

Custo total elegível: 109.474,32 € 

Apoio financeiro da União Europeia: 109.474,32 € 

Apoio financeiro público nacional/regional: NÃO SE APLICA 

 

Objetivos:  

A criação líquida de dois postos de trabalho com o seguinte perfil: 

a) Área BIM: - Sexo Feminino; - Desempregado inscrito no IEFP; - Licenciatura; - Contrato sem 
termo; - Experiência prévia na função; 

b) Área Design e Multimédia - Desempregado inscrito no IEFP; - 12º ano; - Contrato sem 
termo; - Experiência prévia na função 


