Projetos locais de empreendedorismo - apoio à criação de emprego e ao
investimento (DLBC) SI2E
E Designação do projeto: Expansão da atividade da empresa para novas áreas de

negócio, complementares às existentes, com vista à criação de uma oferta integrada,
designadamente com as áreas de fotografia e programação web.
Código do projeto: CENTRO-05-5141-FEDER-000171
Objetivo principal: Empreendedorismo SI 2E - GAL ADD2020
Região de intervenção: Centro
Entidade beneficiária: TRIPLO DESIGN LDA
Data de aprovação: 14-05-2018
Data de início: 06-09-2017
Data de conclusão: 23-01-2019
Custo total elegível: 8 589,05 €
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – 5 153,43 €
Objetivos:
A operação visa a criação de um posto de trabalho adicional e a realização de
investimentos em meios técnicos adequados. Os investimentos são sobretudo
relacionados com a aquisição de equipamento para fotografia, edição de imagem e
equipamento informático para programação web. Esta decisão estratégica visa
aumentar a oferta de serviços, mas também libertar a empresa do jugo da
dependência de terceiros, nas áreas de programação web e fotografia profissional e
com isso aumentar o volume de negócios e a rendibilidade.
E Designação do projeto: Expansão ou modernização de Micro e Pequenas Empresas

Código do projeto: CENTRO-05-4740-FSE-000111
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Centro

Entidade beneficiária: TRIPLO DESIGN LDA
Data de aprovação: 14-05-2018
Data de início: 01-08-2017
Data de conclusão: 31-12-2018
Custo total elegível: 6.139,80€
Apoio financeiro da União Europeia: FSE – 5.371,83€
Apoio financeiro Público nacional: 947,97€
Objetivos:
A execução desta operação aumentará p o quadro do pessoal para 4 pessoas, com
aumento das valências profissionais. Isto associado aos investimentos em ativos
técnicos resultará numa melhoria das operações, numa redução da dependência de
terceiros e na melhoria dos resultados da empresa, para além da flexibilidade,
segurança de dados e atualizações permanentes do software utilizado em ambiente
cloud.
A operação enquadra-se na filosofia do SI2E, porquanto é geradora de emprego
qualificado a ocupar por um/a jovem licenciado/a.

