
 
 
 
 
 
 
 
 

Designação do projeto | Projeto de Qualificação - CEDROS 

Código do projeto |ALT20-01-0853-FEDER-021074 

Objetivo principal |OT3 – Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |Alentejo 
Entidade beneficiária |CENTRAJUSTE – CENTRO DE ESTUDOS E 
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES E SISTEMAS, LDA.  
 
Data da aprovação |2016-09-07 

Data de início |2016-10-01 

Data de conclusão |2018-09-30 

Custo total elegível |209.717,22€ 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 

Apoio financeiro público nacional/regional |FEDER - 94.372,75€ 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
Relativamente às atividades da empresa, a CEDROS dedica-se a 3 atividades de negócio, a consultoria 
(consultoria estratégica, consultoria técnica e ergonomia), formação técnica (formatação técnica, estratégica e 
sistemas de gestão) e Comunicação e Imagem. 
 
Objetivos/Resultados esperados:  
- Intensidade de exportação de cerca de 35,31%; 
- Marcar presença em vários mercados internacionais, nomeadamente: Argélia, Emirados Árabes Unidos, 
Moçambique e Países Baixos; 
- Criação de cerca de 3 postos de trabalho qualificado entre o pré-projecto e o pós-projeto; 
- Volume de negócios pós-projeto de 574.075,44 milhões de euros; 
- Criação de novos serviços; 
- Implementar Certificações de reconhecimento Nacional e Europeu - ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 (que 
passará a ser denominada de ISO 45001), SGIDI NP 4457, SGCN NP22301, NP ISO/IEC 17024, AQTSE TEB-BT, 
ST38 e as Certificações de Reconhecimento Internacionais - MASE Certification, VCA Básico (Segurança e 
Saúde no Trabalho) e NEBOSH Qualification.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 
 
 

 

 
Designação do projeto | Projeto de Internacionalização - CEDROS 
Código do projeto |ALT20-01-0853-FEDER-021076 

Objetivo principal |OT3 – Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |Alentejo 
Entidade beneficiária |CENTRAJUSTE – CENTRO DE ESTUDOS E 
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES E SISTEMAS, LDA.  
 
Data da aprovação |2016-09-07 

Data de início |2016-10-01 

Data de conclusão |2018-09-30 

Custo total elegível |312.035,98€ 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 

Apoio financeiro público nacional/regional |FEDER – 144.467,69€ 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
Relativamente às atividades da empresa, a CEDROS dedica-se a 3 atividades de negócio, a consultoria 
(consultoria estratégica, consultoria técnica e ergonomia), formação técnica (formatação técnica, estratégica e 
sistemas de gestão) e Comunicação e Imagem. A empresa irá apostar fortemente na Inovação de Tecnológica, 
Marketing e Organizacional, estando previstas diversas ações estratégicas ao nível do desenvolvimento: 
Marketing e Organizacional. 
 
Objetivos/Resultados esperados:  
- Intensidade de exportação de cerca de 35,31%; 
- Marcar presença em vários mercados internacionais, nomeadamente: Argélia, Emirados Árabes Unidos, 
Moçambique e Países Baixos; 
- Criação de cerca de 3 postos de trabalho qualificado entre o pré-projecto e o pós-projeto; 
- Volume de negócios pós-projeto de 574.075,44 milhões de euros; 
- Conhecimento de mercados externos; 
- Presença na web através da economia digital; 
- Desenvolvimento e promoção internacional de marcas; 
- Prospeção e presença em mercados internacionais; 
- Marketing internacional 
- Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas; 
- Certificações específicas para mercados externos; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
Designação do projeto | Projeto de Inovação Produtiva - CEDROS 
Código do projeto |ALT20-01-0853-FEDER-023561 
Objetivo principal |OT3 – Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |Alentejo 
Entidade beneficiária |CENTRAJUSTE – CENTRO DE ESTUDOS E 
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS, ORGANIZAÇÕES E SISTEMAS, LDA.  
 
Data da aprovação |2017-07-13 

Data de início |2017-11-15 

Data de conclusão |2019-11-14 

Custo total elegível |112.250,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 

Apoio financeiro público nacional/regional |FEDER – 112.250,00€ 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
Relativamente às atividades da empresa, a CEDROS dedica-se a 3 atividades de negócio, a consultoria 
(consultoria estratégica, consultoria técnica e ergonomia), formação técnica (formatação técnica, estratégica e 
sistemas de gestão) e Comunicação e Imagem. A empresa irá apostar fortemente na Inovação de Tecnológica, 
Marketing e Organizacional, estando previstas diversas ações estratégicas ao nível do desenvolvimento: 
Marketing e Organizacional, de oferta na prestação dos seus serviços de forma inovadora, bem como na 

organização interna; 
 

Objetivos/Resultados esperados:  
- Inovação de marketing na oferta dos serviços; 
- Equipamentos e softwares que otimizam a atividade produtiva/formação; 
- Ser inovador no desenvolvimento de conteúdos onde a aprendizagem progride de forma mais rápida; 
- Ser inovador na gestão dos recursos humanos e obtenção de qualificação internamente; 
- Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas; 
- Certificações específicas para mercados externos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


