
 

 

Projeto nº POCI-02-0752-FEDER-013704 e 

POCI-03-3560-FSE-013704 

 

Apoio no âmbito do sistema de incentivos 

 

Designação do projeto: PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO TDN 2015/2017 

 

Custo total elegível : 178.036,50 € 

Apoio financeiro da EU :  FEDER – 75.479,06 € | FSE – 6.183,15 €  

Apoio financeiro publico nacional : 0 € 

Data de aprovação: 26-01-2016  

Data de início: 01-01-2016  

Data de conclusão: 31-03-2018 

 

 

SINTESE DO PROJETO 

Com o presente projeto a empresa pretende promover uma 

estratégia de diversificação, abrangendo novos mercados na sua 

carteira de clientes, ao mesmo tempo que coloca no mercado novos 

serviços à disponibilidade dos seus clientes. 

 

 

 



 

 

Projeto nº 013706 

 

Apoio no âmbito do sistema de incentivos 

 

Designação do projeto: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO TDN 2015/2017 

 

Custo total elegível : 259.303,25 € 

Apoio financeiro da EU :  FEDER – 117.556,95 € 

Apoio financeiro publico nacional : 0 € 

 

 

SINTESE DO PROJETO 

Com o presente projeto a empresa pretende implementar reforçar 

as suas capacidades de gestão e de planeamento e introduzir novos 

métodos de organização de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto nº 043607 

 

Apoio no âmbito do sistema de incentivos 

 

Designação do projeto: SI INTERNACIONALIZAÇÃO TDN 2019/2021 

 

Custo total elegível : 109.150,00 € 

Apoio financeiro da EU :  FEDER – 37.981,49 € 

Apoio financeiro publico nacional : 0 € 

 

 

SINTESE DO PROJETO 

A David Neto - Transports, S.A. pretende potenciar as suas ligações 

comerciais e alargar a sua abrangência internacional. A implementação 

do projeto irá contribuir para a exploração das capacidades de I&D 

existentes em Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas a 

redes de gestão de interoperabilidade e multimodalidade no âmbito dos 

transportes. 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto nº 045509 

 

Apoio no âmbito do sistema de incentivos 

 

Designação do projeto: SI QUALIFICAÇÃO TDN 2019/2021 

 

Custo total elegível : 79.000,00€ 

Apoio financeiro da EU :  FEDER – 35.550,00 €  

Apoio financeiro publico nacional : 0 € 

 

 

SINTESE DO PROJETO 

O presente projeto de investimento visa promover o aumento da 

competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado 

global e, a progressão na cadeia de valor para um modelo de negócio 

de maior valor acrescentado, pela liderança na tecnologia do setor. 

O projeto contempla investimentos nas tipologias «Inovação 

organizacional e gestão», «Economia digital e tecnologias de informação 

e comunicação (TIC)» e «Qualidade». 

 


