Designação do projeto | LIFTECH - Reforço da posição internacional 2017-2019
Código do projeto | NORTE-02-0752-FEDER-034680
Objetivo principal| OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | LIFTTECH, S.A.
Data de aprovação | 18-04-2018
Data de início | 15-07-2017
Data de conclusão | 14-07-2020
Custo total elegível | 379.495,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 170.772,75 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A LIFTECH, S.A é uma empresa líder de mercado no fornecimento de elevadores residenciais, com forte
aposta no desenvolvimento de soluções diferenciadoras ao nível do transporte vertical de pessoas e bens.
A estratégia da empresa foca-se no aumento da sua capacidade de exportação, por intermédio de uma
maior aposta na promoção de uma imagem distinta pela qualidade e desenvolvimento de projetos
inovadores. Neste âmbito, tem como objetivo alargar a sua base de clientes, em território nacional e
internacional, especificamente em novos mercados, bem como diversificar a sua oferta ao nível de
elevadores, plataformas elevatórias, monta-cargas, transportes por cabo, sistemas de comando e
parqueamento automóvel.
Neste sentido, o presente projeto assume-se como preponderante para a consolidação e crescimento da
LIFTECH, S.A., na medida em que prevê a realização de um conjunto de investimentos que potenciará a
intensificação e expansão da sua atividade. O desenvolvimento do presente permitirá consolidar uma maior
presença internacional da empresa e entrada em novos mercados considerados exigentes e estratégicos
na área de negócio em que se insere.

Designação do projeto | ADAPTAR – PME
Código do projeto | 70081
Objetivo principal | OT3 – Reforçar a competitividade das PME

Região de Intervenção | Norte
Entidade Beneficiária | LIFTECH, S.A.

Data de aprovação | 16-07-2020
Data de início | 01-06-2020
Data de conclusão |31-12-2020
Custo total elegível |12.500,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER: 6.250,00 EUR

Descrição e objetivos do projeto:
Estudo e reorganização dos espaços de trabalho da empresa, aquisição de serviços de
desinfeção e de equipamentos de higienização, instalação de separações físicas para
independência e descontinuidade entre postos de trabalho; instalação de sinalética para
trabalhadores e clientes.

