
 

 

Designação do Projeto| PROJETOS DE I&D - PROJETOS INDIVIDUAIS 

Código do projecto| CENTRO-01-0247-FEDER-011290 

Objetivo principal| OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento 

tecnológico e a inovação 

Região de intervenção| Centro 

Entidade beneficiária| ISIDOVIAS – Investimentos, Lda. 

 

Data de aprovação| 11-04-2017 

Data de início| 25-05-2017 

Data de conclusão| 25-09-2019 

Custo total elegível| 446.389,86€ 

Apoio financeiro da União Europeia| FEDER - 306.482,25€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A Isidovias – Investimentos, Lda. dedica-se a obras de sinalização horizontal 

e vertical, fabrico de equipamentos de sinalização e segurança rodoviária, 

com destaque para o fornecimento de guardas de segurança e aplicação de 

produtos termoplásticos pré-fabricados. Com este projeto a empresa 

pretende levar a cabo atividades de investigação e desenvolvimento que 

permitam obter conhecimento necessário ao desenvolvimento de 

componentes estruturais (painéis horizontais e verticais) formados por um 

painel compósito com base em fibras e aglomerados de cortiça combinados 

com polímeros. 



 

 

Designação do Projeto| PROJETOS INDIVIDUAIS - Internacionalização 

Código do projecto| CENTRO-02-0752-FEDER-035021 

Objetivo principal| OT 3 - Reforçar a competitividade das PMEs 

Região de intervenção| Centro 

Entidade beneficiária| ISIDOVIAS – Investimentos, Lda. 

 

Data de aprovação| 14-03-2018 

Data de início| 01-03-2018 

Data de conclusão| 28-02-2020 

Custo total elegível| 767.800,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia| FEDER - 345.510,00€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A Isidovias – Investimentos, Lda. tem como principal atividade a instalação 

de sinalização rodoviária e guardas de segurança, desenvolvendo ainda 

atividades de arquitetura, engenharia civil e consultoria. No âmbito do 

presente projeto, as perspetivas da empresa passam por continuar a 

desenvolver a sua atividade nacionalmente, expandindo-a para o nível 

internacional. Sem esquecer que, além de alargar a sua atividade 

internacionalmente a empresa pretende criar a sua própria marca 

registada. 

 



 

 

Designação do Projeto| PROJETOS INDIVIDUAIS - Qualificação das PME 

Código do projecto| CENTRO-02-0853-FEDER-041290 

Objetivo principal| OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e 

médias empresas 

Região de intervenção| Centro 

Entidade beneficiária| ISIDOVIAS – Investimentos, Lda. 

 

Data de aprovação| 19-03-2019 

Data de início| 01-03-2019 

Data de conclusão| 28-02-2021 

Custo total elegível| 282.000,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia| FEDER - 126.900,00€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A Isidovias – Investimentos, Lda. dedica-se à instalação de sinalização 

rodoviária (horizontal e vertical) e guardas de segurança, desenvolvendo 

também atividades de arquitetura, engenharia civil e consultoria. Com o 

presente projeto denominado “Projeto de Qualificação para montagem de 

nova Linha de produção” a empresa pretende reorganizar uma das áreas 

nas instalações da empresa para a introdução de uma nova linha de 

produção completamente inovadora, de lajes de compósito em fibra de 

vidro, na sequência do desenvolvimento de um protótipo, em vias de 

finalização para futura produção em série. 



 

Designação do Projeto| INOVAÇÃO PRODUTIVA 

Código do projecto| CENTRO-02-0853-FEDER-044765 

Objetivo principal| OT 3 - Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção| Centro 

Entidade beneficiária| ISIDOVIAS – Investimentos, Lda. 

 

Data de aprovação| 30-08-2019 

Data de início| 01-09-2019 

Data de conclusão| 31-08-2021 

Custo total elegível| 4.020.000,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia| FEDER – 1.221.181,25€   

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A Isidovias – Investimentos, Lda. tem como principal atividade a instalação de 

sinalização rodoviária e guardas de segurança, desenvolvendo ainda atividades de 

arquitetura, engenharia civil e consultoria. No âmbito do presente projeto, as 

perspetivas da empresa passam por produzir dois novos produtos (painéis 

multicamada e varões compósitos circulares), o que implica a realização de obras de 

remodelação/requalificação e a construção de raiz de um novo pavilhão para 

complementar as instalações que esta já possui. Adicionalmente, vai proceder ao 

reequipamento de toda a área produtiva com tecnologia de ponta e software de 

gestão, para garantir a máxima eficiência produtiva.  


