Designação do projeto |INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D - PROJETOS
INDIVIDUAIS
Código do projeto |LISBOA-02-0247-FEDER-016940
Objetivo principal |A promoção do investimento das empresas em inovação
Região de intervenção |LISBOA
Entidade beneficiária |PDM E FC - PROJECTO DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA LDA
Data da aprovação |29-05-2017
Data de início |01-01-2016
Data de conclusão |31-12-2017
Custo total elegível |145.769,30€
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 58.307,72€
Breve descrição do Projeto e Resultados Esperados
A participação em projetos europeus é uma constante na estratégia de crescimento de I&D e
internacionalização da PDM&FC, verificando-se um inúmero conjunto de candidaturas e
participações aos projetos europeus, como promotor ou convidado.
Assim, pretende-se com este projeto de Internacionalização de I&D aumentar a qualidade e a
capacidade da empresa em concorrer a projetos europeus, pela definição de um plano
estruturado de candidaturas e participações para um horizonte temporal de 2 anos, para que seja
possível acompanhar em paralelo o plano de candidaturas com a estratégia de crescimento e foco
da empresa, evidenciando dessa forma o critério de adicionalidade face aos dois anos anteriores,
quer pelo alargamento e diversificação das áreas de atuação e das tipologias dos projetos como no
budget disponível para os projetos.
Com o presente plano, a PDM&FC pretende ainda aumentar a sua notoriedade num contexto
europeu de I&D, pelo incremento da sua rede de clientes e parceiros internacionais, permitindo
potenciar futuras participações em projetos europeus tanto como promotor como convidado,
permitindo assim reforçar a sua estratégia de investigação e desenvolvimento.

Designação do projeto |PROGRAMAS MOBILIZADORES|
Código do projeto |POCI-01-0247-FEDER-024539|
Objetivo principal |Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e
a inovação|
Região de intervenção |LISBOA|
Entidade beneficiária |PDM E FC - PROJECTO DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA LDA|
Data da aprovação |17-08-2017|
Data de início |01-01-2018|
Data de conclusão |31-12-2020|
Custo total elegível |1.267.761,55|
Apoio financeiro da União Europeia |506.889,74|

Breve descrição do Projeto e Resultados Esperados
O presente projeto visa desenvolver produtos e serviços que serão parte integrante
de uma nova geração de comunicações móveis e deverão ser capazes de operar neste novo
paradigma de rede, criando soluções inovadoras a nível mundial, com vista ao mercado
global.

Designação do projeto |Internacionalização das PME
Código do projeto |LISBOA-02-0752-FEDER-013923
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |LISBOA
Entidade beneficiária |PDM E FC - PROJECTO DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA LDA
Data da aprovação |09-03-2016
Data de início |14-02-2016
Data de conclusão |31-08-2018
Custo total elegível |274.165,00€
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 123.374,25€
Breve descrição do Projeto e Resultados Esperados
Pela aplicação do seu projeto de internacionalização, a PDM&FC irá alargar a sua atuação
num conjunto estratégico de mercados-alvo. De forma a atingir estes, prevê-se a
participação em diversas feiras internacionais do setor nos mercados em causa e a
realização de ações de prospeção e de estudos de mercado em todos os países em que a
empresa atua ou pretende vir a atuar.
A nível de recursos humanos, está prevista, no âmbito do presente projeto, a contratação
de dois técnicos altamente qualificados para a área comercial/marketing, que ficarão
responsáveis pelos mercados de atuação e todas as ações relacionadas, tais como ações in
loco e acompanhamento dos clientes, assegurando-se assim a estrutura humana necessária
para a prossecução do presente projeto.

Designação do projeto |INTERNACIONALIZAÇÃO DE I&D - PROJETOS
INDIVIDUAIS
Código do projeto |LISBOA-02-0247-FEDER-016940
Objetivo principal |A promoção do investimento das empresas em inovação
Região de intervenção |LISBOA
Entidade beneficiária |PDM E FC - PROJECTO DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA LDA
Data da aprovação |29-05-2017
Data de início |01-01-2016
Data de conclusão |31-12-2017
Custo total elegível |145.769,30€
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 58.307,72€
Breve descrição do Projeto e Resultados Esperados
A participação em projetos europeus é uma constante na estratégia de crescimento de I&D e
internacionalização da PDM&FC, verificando-se um inúmero conjunto de candidaturas e
participações aos projetos europeus, como promotor ou convidado.
Assim, pretende-se com este projeto de Internacionalização de I&D aumentar a qualidade e a
capacidade da empresa em concorrer a projetos europeus, pela definição de um plano
estruturado de candidaturas e participações para um horizonte temporal de 2 anos, para que seja
possível acompanhar em paralelo o plano de candidaturas com a estratégia de crescimento e foco
da empresa, evidenciando dessa forma o critério de adicionalidade face aos dois anos anteriores,
quer pelo alargamento e diversificação das áreas de atuação e das tipologias dos projetos como no
budget disponível para os projetos.
Com o presente plano, a PDM&FC pretende ainda aumentar a sua notoriedade num contexto
europeu de I&D, pelo incremento da sua rede de clientes e parceiros internacionais, permitindo
potenciar futuras participações em projetos europeus tanto como promotor como convidado,
permitindo assim reforçar a sua estratégia de investigação e desenvolvimento.

Designação do projeto |PROJETOS INDIVIDUAIS - Qualificação das PME
Código do projeto |LISBOA-02-0752-FEDER-019845
LISBOA-05-3560-FSE-019845
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |LISBOA
Entidade beneficiária |PDM E FC - PROJECTO DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA LDA
Data da aprovação |12-07-2017
Data de início |09-03-2017
Data de conclusão |08-03-2019
Custo total elegível |239.260,28€
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 80.241,00€
|FSE – 19.328,89€
Breve descrição do Projeto e Resultados Esperados
Com o presente projeto de investimento, denominado «Qualiseg: qualificação imaterial e
competitiva da PDM e FC para serviços de segurança da informação», a implementar na
sede da empresa, a PDM&FC visa o desenvolvimento de estratégias que possibilitem
qualificar e potenciar o crescimento e a promoção da empresa, levando a uma presença
mais ativa e dinâmica no mercado internacional.
De forma a atingir o objetivo proposto, além da contratação de dois quadros qualificados,
estão previstos investimento associados ao registo de marcas e um conjunto de ações de
assistência técnica com vista à implementação de sistemas de gestão da segurança da
informação, e da credenciação da empresa ao nível da segurança pelos padrões NATO e UE.
Está ainda prevista a introdução de um modelo de gestão de projetos em software que
ateste a segurança da empresa (CMMI), para além do registo de patentes.

