
Designação do projeto | Inovação 4.0 - Bota em neoprene, SEBS e borracha e respetiva 

certificação

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-179847 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

Região de intervenção | Programa Operacional Regional do Centro

Entidade beneficiária | DIKAMAR, S.A.

Data de aprovação | 14-06-2022

Data de início | 25-05-2021 

Data prevista de conclusão | 31-12-2022

Custo total elegível | 462.825,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 98.175,00 EUR

A Dikamar pretende aumentar a capacidade existente, com o lançamento de um novo e

inovador produto. Trata-se de uma bota composta por 3 matérias primas diferentes: cano em

Neoprene e SEBS e sola em borracha.



Designação do projeto | Aviso 04/SI/2021

Código do projeto | POCI-60-2021-02

Objetivo principal| Desenvolvimento de competências dos colaboradores para a concretização

dos objetivos estratégicos da empresa.

Região de intervenção | CENTRO

Entidade beneficiária | DIKAMAR, S.A.

Data de aprovação | 12-05-2022

Data de início | 13/04/2022

Data prevista de conclusão | 18/04/2023

Custo total elegível | 19 455,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 42 865,84 EUR

A empresa pretende desenvolver competências em áreas estratégicas, como o reforço da

presença digital da empresa, sua projeção internacional e flexibilização dos processo de

produção, essências para a concretização dos objetivos estratégicos definidos para os

próximos anos.



Designação do projeto | Formação Profissional – Aviso 18/SI/2017

Código do projeto | CENTRO-04-3560-FSE-046845 

Objetivo principal| Desenvolvimento de competências dos colaboradores para a concretização

dos objetivos estratégicos da empresa e previstos no projeto de Inovação.

Região de intervenção | CENTRO

Entidade beneficiária | DIKAMAR, S.A.

Data de aprovação | 06-04-2020

Data de início | 22/09/2020

Data prevista de conclusão | 14/11/2021

Custo total elegível | 19 455,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 10 520,00 EUR

A empresa pretende dotar os seus colaboradores de ferramentas e competências para

concretizar os objetivos previstos no projeto Inovação Produtiva 31/SI/2018.



Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA – aviso 31/SI/2018

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-043092 

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

Região de intervenção | CENTRO

Entidade beneficiária | DIKAMAR, S.A.

Data de aprovação | 22-05-2019

Data de início | 15-11-2018 

Data prevista de conclusão | 15-11-2020

Data final de conclusão | 30-06-2021

Custo total elegível | 1 003.330,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 175.582,75 EUR

A empresa pretende realizar um conjunto de investimentos que lhe permitirão criar uma

nova linha de produção para botas em poliuretano com sola em borracha injetada, capaz de

aguentar temperaturas de -60ºC. A Dikamar, face às contingências provocadas pela COVID19,

solicitou e viu aprovado, a prorrogação da execução do projeto, até 30/06/2021, o qual foi

cumprido.



Designação do projeto | INTERNACIONALIZAÇÃO 27/SI/2018

Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-041845

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

Região de intervenção | CENTRO

Entidade beneficiária | DIKAMAR, S.A.

Data de aprovação | 08-04-2019

Data de início | 27-10-2018 

Data prevista de conclusão | 26-10-2020

1ª Alteração de conclusão | 26-10-2021

Data final de conclusão | 31-10-2021

Custo total elegível | 322.377,80 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 145.070,01 EUR

A Dikamar, S.A. tem em curso um projeto de Internacionalização, no âmbito do Portugal

2020, Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME que tem como objetivo

intensificar a estratégia de internacionalização com o lançamento de um novo produto

inovador e a aposta em novos mercados bem como o reforço da sua função comercial e de

marketing.

Com a implementação das ações previstas, a empresa pretende reforçar o posicionamento

da sua marca e reforçar a sua presença nos mercados internacionais.



Designação do projeto | Formação Profissional – Aviso 18/SI/2017

Código do projeto | POCI-03-3560-FSE-046877 

Objetivo principal| Desenvolvimento de competências dos colaboradores para a concretização 

dos objetivos estratégicos da empresa e previstos no projeto de Internacionalização.

Região de intervenção | CENTRO

Entidade beneficiária | DIKAMAR, S.A.

Data de aprovação | 08-04-2019

Data de início | 01-02-2021 

Data prevista de conclusão | 26-10-2021

Prorrogação aceite de conclusão | 26-10-2021

Custo total elegível | 6 585,50 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 3 657,50 EUR

A empresa pretende dotar os seus colaboradores de ferramentas e competências para

concretizar os objetivos previstos no projeto Internacionalização 27/SI/2018



Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA – aviso 20/SI/2015

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-008799 e CENTRO-04-3560-FSE-008799

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

Região de intervenção | CENTRO

Entidade beneficiária | DIKAMAR, S.A.

Data de aprovação | 14-04-2015

Data de início | 11-08-2015 

Data prevista de conclusão | 14-08-2017

Prorrogação aceite de conclusão | 06-10-2017

Custo total elegível | 822.027,86 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 781.799,75 EUR

FSE – 40.228,11 EUR

Aumento da capacidade produtiva através da ampliação das suas instalações e aquisição de

novas tecnologias e equipamentos, com vista ao desenvolvimento de novos produtos,

diversificação da sua produção e alargamento da cadeia de valor.

O projeto de execução encontra-se concluído.



Designação do projeto | QUALIFICAÇÃO 03/SI/2016

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-020754 e CENTRO-04-3560-FSE-020754

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

Região de intervenção | CENTRO

Entidade beneficiária | DIKAMAR, S.A.

Data de aprovação | 30-11-2016

Data de início | 01-08-2016 

Data prevista de conclusão | 31-07-2018

Prorrogação aceite de conclusão | 31-12-2018

Custo total elegível | 150.132,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 128.690,00 EUR

FSE – 21.442,00 EUR

Reforço das capacidades de organização e gestão, contemplando o investimento em

desenvolvimento das capacidades estratégicas e de gestão de produto e laboratorial para

um melhor posicionamento de bens e serviços. Implementação e certificação do Sistema de

Gestão da Qualidade, Registo de Marcas e Formação de Colaboradores.

O projeto encontra-se concluído.



Designação do projeto | INTERNACIONALIZAÇÃO 06/SI/2015

Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-002770

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

Região de intervenção | CENTRO

Entidade beneficiária | DIKAMAR, S.A.

Data de aprovação | 18-08-2015

Data de início | 01-06-2015 

Data prevista de conclusão | 31-05-2017

Prorrogação aceite de conclusão | 30-11-2017

Custo total elegível | 207.730,00 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 93.478,50 EUR

A Dikamar, S.A. concluiu o projeto de Internacionalização, no âmbito do Portugal 2020, Sistema de

Incentivos à Internacionalização das PME, para implementação da estratégia de internacionalização,

que passa pela captação de novos mercados com o desenvolvimento de ações de prospeção e

participação em feiras, e pela diversificação da oferta dos seus produtos aliada a uma estratégia de

marketing organizada e estruturada.

Com a implementação das ações previstas, a empresa pretendeu promover dois novos produtos no

mercado (calçado de proteção em pele e botas de poliuretano metal free) e reforçar a área comercial

para os mercados da América do Norte, Central e do Sul. A criação de departamento de Marketing

reforçou o posicionamento da sua marca nestes e noutros mercados internacionais.


