
 
 
 

Designação do projeto| PROJECTOS DE FORMAÇÃO EM PROCESSOS DE INOVAÇÃO 

Código do projeto | NORTE-06-3560-FSE-112444 

Objetivo principal | Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à 

mobilidade dos trabalhadores. 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | Quinta da Raza, Lda 

 

Data de aprovação | 2021-03-31 

Data de início | 2021-01-04 

Data de conclusão | 2021-07-30 

 

Custo total elegível | 36.550,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FSE - 17.800,00EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável 

 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
Com o desenvolvimento deste projeto, a Diâmetro Lda. pretende capacitar os colaboradores 
nos diferentes departamentos da empresa, e facilitando a comunicação entre a empresa e as 
partes interessadas, contribuindo não só para a qualificação dos recursos humanos como 
também para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos da empresa. 
 
Os indicadores de resultado a alcançar no âmbito do projeto são os seguintes: 

• Grau de cumprimento das atividades previstas no plano de formação, aferido através 
da relação entre o número de horas de formação programadas e o número de horas de 
formação realizadas no âmbito do projeto (%): 100% 

 

• Percentagem de trabalhadores que, por método de inquirição, se considerem mais 
aptos para a inovação e gestão, em relação ao total de trabalhadores abrangidos: 100% 
 

 
  



 

 

Designação do projeto | PROJECTOS INDIVIDUAIS - Internacionalização 

Código do projeto | NORTE-02-0752-FEDER-041535 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas.  

Região de intervenção |NORTE 

Entidade beneficiária | QUINTA DA RAZA, LDA. 

 

Data de aprovação | 23-04-2019 

Data de início | 02-11-2018 

Data de conclusão | 01-05-2021 

Custo total elegível |173.260,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 77.967,00€ 

Apoio financeiro público nacional/regional – 0,00€ 

 

Objetivos: Promoção internacional dos vinhos da Quinta da Raza. 

 

Atividades: Presença na web, através da economia digital, participação em eventos 

promocionais internacionais e prospeção de novos mercados.  

 

Resultados: Aumento do volume de exportação 

Taxa de execução do projeto: 100% 

 

 

 
  



 

 

 

Designação do projeto | PROJECTOS INDIVIDUAIS - Internacionalização 

Código do projeto | NORTE-02-0752-FEDER-001873  

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas.  

Região de intervenção |NORTE 

Entidade beneficiária | QUINTA DA RAZA, LDA. 

 

 

Data de aprovação | 12-11-2015 

Data de início | 24-11-2015 

Data de conclusão | 23-11-2017 

Custo total elegível |121.900,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 54.855,00€ 

Apoio financeiro público nacional/regional – 0,00€ 

 

 

Objetivos: Promoção internacional dos vinhos da Quinta da Raza. 

Atividades: Criação de um logótipo empresarial, incluindo um catálogo digital, participação em 

concursos internacionais e ventos promocionais internacionais e prospeção de novos 

mercados.  

 

Resultados: Aumento do volume de exportação 

 

Taxa de execução do projeto: 100% 

 

 

 


