Designação do projeto: PROJETOS INDIVIDUAIS - Qualificação das PME
Código do projeto: POCI-02-0853-FEDER-041143
Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: FINANTECH - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Data da aprovação: 13-09-2019
Data de início: 30-03-2019
Data de conclusão: 29-03-2021
Custo total elegível: 184.595,75 Euros
Apoio financeiro da União Europeia: 83.068,09 Euros
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
A Finantech – Sistemas de Informação, S.A. pretende dar continuidade à consolidação do seu negócio
da empresa, pelo que levará a cabo o presente projeto que tem como objetivo o reforço da sua
capacitação empresarial, quer através do desenvolvimento e fomento de um conjunto de novas
práticas e implementações de âmbito de melhoria organizacional, quer através de um conjunto de
investimentos que permitirão colmatar algumas das fragilidades do negócio atual (a sua qualificação
interna). Deste modo, estabeleceu-se um conjunto de objetivos específicos a que se propõe alcançar:
- Maior celeridade da capacidade de resposta, através da implementação de processos e procedimentos
mais eficientes e automatizados;
- Melhoria da eficiência na estratégia de divulgação e promoção da empresa, através de novas técnicas
de design e de ferramentas de marketing inbound;
- Maior consciencialização e adaptação da estrutura da empresa para as especificações técnicas de
vanguarda no setor, nomeadamente ao nível Business Intelligence e Artifical Intelligence (BI/AI).

Designação do projeto: ADAPTAR - PME
Código do projeto: POCI-02-08B9-FEDER-070336
Obje�vo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
En�dade beneﬁciária: FINANTECH - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Data da aprovação: 30-07-2020
Data de início: 01-06-2020
Data de conclusão: 31-12-2020
Custo total elegível: 19.648,00 Euros
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia: 9.824,00 Euros
Apoio ﬁnanceiro público nacional/regional: Não aplicável

Objetivos, a�vidades e resultados esperados/a�ngidos:
Reorganização e adaptação do local de trabalho no contexto da COVID-19 garantindo o cumprimento
das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes.

