
 

 

 

 

Designação do projeto | Projeto de Investimento PAPN - Cabena - Cabinas de Benavente, 
Lda., que vai ao encontro da estratégia de responsabilidade ambiental, crescimento e 
inovação do negócio. 
 
Código do projeto | ALT20-05-38D7-FEDER-000084 
 
Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 
mobilidade laboral 
 
Região de intervenção | Benavente - Alentejo 
 
Entidade beneficiária | CABENA-CABINAS DE BENAVENTE, LIMITADA  
 
Data da aprovação |19/01/2022 
 
Data de início |21/12/2021 
 
Data de conclusão |20/12/2022 
 
Custo total elegível 117 880,27 €  
 
Apoio financeiro da União Europeia | 35 364,08 € 

 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 

 
Para o cumprimento da estratégia a alavancar pela empresa, foram definidos os seguintes objetivo gerais e 
específicos: Objetivos Gerais: o Crescimento sustentável e consciente da atividade e da carteira de clientes, uma vez 
que a introdução de melhorias pressupõe um acréscimo na faturação, assim como na captação de novos clientes; o 
Inovação de base tecnológica nos equipamentos concebidos, fabricados e comercializados; o Implementar melhorias 
organizacionais, através de mecanismos de monitorização que resultem numa maior eficiência de recursos e meios; o 
Modernização de equipamento técnico diretamente associado a processos de produção e manutenção; o Melhorar 
qualitativa e quantitativamente o processo produtivo; o Melhorar a comunicação com o mercado; o Garantir a 
manutenção do emprego, sendo expectável a necessidade de reforço da equipa. Objetivos Específicos: o Expansão do 
departamento de Manutenção, garantido capacidade de resposta assertiva; o Lançamento de serviços de conceção, 
produção e instalação de parques temáticos; o Introdução de redes wifi, tecnologia led e energia solar em 
equipamentos de mobiliário urbano, por forma a acompanhar as tendências de mercado e reforçar a sua posição 
competitiva; o Aquisição de ferramentas de trabalho que garantam melhores condições de trabalho aos 
colaboradores, com as funções adequadas às suas funções; o Aplicação de softwares standard e à medida para 
acompanhamento da gestão de produção, controlo de desempenho e controlo de equipas que desenvolvem serviços 
no exterior, com vista a alcançar a máxima eficácia de recursos humanos e técnicos; o Assegurar a manutenção dos 44 
postos de trabalho atualmente existentes, a tempo inteiro. 

 
 
 

 


