Designação do projeto | PROJETO AUTONOMO DE FORMAÇÃO JDEUS 2020
Código do projeto | POCI-03-3560-FSE-47590
Objetivo principal | Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade
dos trabalhadores.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | JOAO DE DEUS & FILHOS ,SA.
Data de aprovação | 2020-07-20
Data de início: 2021-04-07
Data de conclusão: 2022-11-28
Custo total elegível: 214.733,92Euros
Apoio financeiro da União Europeia | Incentivo FSE não reembolsável –106.913,92EUR
Objetivos vs Resultados alcançados |

As nossas atividades produtivas têm vindo ao encontro das tendências da nova fase da indústria
automóvel e do mercado, como tal temos vindo a mudar o nosso produto para WCAC e desenvolvido
novos projetos para dar resposta à mudança para o mercado da eletrificação. Tendo este cenário bem
presente, os responsáveis da JDeus entendem ser decisivo apostar na qualificação dos seus
colaboradores, realizando ações de formação que permitam:












Elevar a performance da organização alicerçada em pessoas e equipas qualificadas e orientadas
para os resultados;
Empreender processos de mudança organizacional baseados na reorganização e inovação dos
processos e das estruturas internas
Maximizar a vantagem da região ao ter empresas dinâmicas e organizações empresariais fortes,
com produtos de qualidade reconhecida e com orientação exportadora,
Melhorar capacidade de resposta face aos elevados custos de contexto, nomeadamente
administrativos e logísticos reforçar as competências necessárias ao exercício da função,
aumentando as possibilidades de promoção na carreira e a sua empregabilidade;
Dinamizar uma atitude de orientação para o Cliente, criando e usando os melhores instrumentos
na resposta rápida e eficiente aos seus clientes, na área da Logística e controlo da Produção;
Criar uma atitude de inovação constante nos processos, nos procedimentos, no serviço ao
Cliente; Assumir uma atitude de empenho e dedicação aos objetivos da organização com vista
a rentabilizar os recursos disponíveis, evitando o desperdício, e eliminando a necessidade de
prolongar o tempo de trabalho efetivo, afim de manter um equilíbrio saudável entre a vida
profissional e a vida pessoal e familiar;
Identificar regras de segurança para a minimização dos perigos e riscos através de medidas de
prevenção;
Melhorar a performance das nossas chefias o estilo de liderança, o comprometimento e
motivação das equipas para em conjunto alcançar os resultados e os objetivos propostos;
Reforçar o Compromisso para a Qualidade, a Segurança, as regras do Compliance e da
Segurança da Informação que são áreas fundamentais que orientam a conduta e desempenho
da empresa.

Designação do projeto | WCAC - Industrialização do processo de fabrico de
um novo intercooler arrefecido a água
Código do projeto | 43168
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico
e a inovação
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | João de Deus & Filhos, S.A.

Data da aprovação | 15-05-2019
Data de início | 01-12-2018
Data de conclusão | 30-11-2020
Custo total elegível | 4.423.800,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 663.570,00 €
Apoio financeiro público nacional/regional | n.a.

O presente projeto de investimento materializa o esforço da João de Deus &
Filhos, S.A. em industrializar o processo de produção de um novo intercooler
arrefecido a água, único no mercado da indústria automóvel, completamente
desenvolvido e desenhado pela equipa de I&D da empresa.

