
Designação do projeto | PrecisionElite - Projeto de Internacionalização 

[2020-2022]

Código do projeto | NORTE-02-0752-FEDER-047301

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME

Região de intervenção | Norte

Entidade beneficiária | PRECISIONELITE - UNIPESSOAL LDA

Data de aprovação | 23-12-2020

Data de início | 28-02-2020

Data de conclusão | 26-02-2023

Custo total elegível | 86.430,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 38.893,50 EUR

Este projeto visa a promoção internacional das rolhas fabricadas pela

PRECISIONELITE e dos mais recentes desenvolvimentos decorrentes do

projeto de I&D STER.SYS, que em muito impulsionaram a qualidade dos

produtos da Empresa. Os países visados são França, Espanha, China,

Roménia, Polónia e Geórgia.



Designação do projeto | PrecisionElite – Projeto de Inovação e Crescimento
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-024015
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária |PrecisionElite, Unipessoal Lda.

Data de aprovação | 13-06-2017
Data de início | 29-03-2017
Data de conclusão | 28-06-2018
Custo total elegível |108.118,69 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 64.871,21 EUR

O presente projeto passa por dotar a PrecisionElite de todas as 
condições tecnológicas e estruturais que possibilitem fabricar rolhas 
de cortiça de forma mais produtiva e ao mesmo tempo elevar os 
seus standards de qualidade.



Designação do projeto | PrecisionElite - Projeto de Qualificação 2016-2018
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-025653
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária |PrecisionElite, Unipessoal Lda.

Data de aprovação | 07-08-2017
Data de início | 10-11-2016 
Data de conclusão | 09-02-2018
Custo total elegível |62,758,72 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 28,241,42 EUR

O corrente projeto tem como objetivo introduzir um conjunto de 
especificidades no seio organizacional da PrecisionElite, que se por um 
lado vão reforçar as suas competências internas ao nível da gestão, das 
práticas laboratoriais e da qualidade, por outro vão dar suporte ao 
crescimento previsto da Empresa.


