
 

Designação do projeto | SALSAMOTOR - Crescer e modernizar 

Código do projeto | CENTRO-04-3827-FEDER-000726 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | SALSAMOTOR, Lda 

Data de aprovação | 2/09/2019 

Data de início| 27/12/2017 

Data de conclusão | 26/12/2019 

Custo total elegível | 154.170,91 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 77.085,46 euros 

Descrição do projeto 

O investimento é composto por 5 componentes principais:  

1 – Obras de remodelação e ampliação de instalações de oficina  

→ Melhoramento das instalações com vista a modernização nas áreas das viaturas elétricas e híbridas.  

→ Melhores condições para os trabalhadores e para criar mais postos de trabalho.  



 

→ Captação de novos clientes e mercados;  

2 – Equipamento 

→ Aquisição de uma máquina diagnóstico com capacidade de intervenção em viaturas elétricas e Híbridas; 

→ Aquisição de software técnico com esquemas de viaturas, por forma a acompanhar as evoluções das viaturas rentabilizando de tempos no diagnóstico 

de avarias. 

→ Usar novas tecnologias para vendas online aumentando volume de vendas e captação de novos clientes e mercados.  

→ Modernizar e dotar a empresa com meios capazes de dar resposta às novas exigências do mercado, proporcionando aos trabalhadores mais e melhores 

condições para desempenhar as suas funções.  

→ Com a criação de novos postos de trabalho, teremos a necessidade de equipá-los com as necessidades que isso acarreta.  

3 – Criação e novo site e loja on-line 

→ Usar novas tecnologias para vendas online aumentando volume de vendas e captação de novos clientes e mercados.  

4- Certificação de qualidade da empresa ISO9001 

→ Diferenciação da concorrência.  

→ Aumentar a confiança da marca Salsamotor nos clientes.  

→ Melhorar a gestão da empresa  

5- Formação de ativos 



 

→ Compreender os princípios gerais de funcionamento dos veículos elétricos e híbridos  

→ Identificar os veículos elétricos e híbridos e reconhecer os riscos inerentes; 

→ Avaliar corretamente os riscos e aplicar os procedimentos adequados, quando se efetua uma intervenção causada por avaria em veículos elétricos e 

híbridos 


