
 
 

Programa de Apoio à Produção Nacional 

Designação do projeto: READY SOLUTIONS 4.0 - Competitividade e Inovação 

Código do Projeto: CENTRO-04-38D7-FEDER-000051 

Objetivo Principal: Apoio à criação de emprego e ao investimento 

Entidade Beneficiária: READY SOLUTIONS, LDA 

Data de Aprovação: 21-02-2022 

Data de Início: 01-03-2021  

Data de Conclusão: 28-02-2022 

Custo Total Elegível: 234.312,06 Euros  

Apoio Financeiro FEDER: 117.156,03 Euros 

 

A operação denominada “Ready Solutions 4.0 - Competitividade e Inovação”, promovida pelo beneficiário 

Ready Solutions, Lda. consiste em potenciar as vantagens competitivas da Ready Solutions, Lda., na sua 

expansão e aumento da capacidade produtiva da sua unidade industrial através a aposta na 

competitividade e alinhamento com a transição digital e economia circular. Com áreas de negócio 

distintas: mobiliário de escritório, reclames luminosos, equipamento comercial e design de interiores 

sendo o presente projeto uma oportunidade para a afirmação do posicionamento pela geração de valor 

acrescentado através da aposta na integração inteligente da unidade produtiva, dotando-a de 

equipamentos tecnologicamente avançados, de uma infraestrutura digital desmaterializada e de soluções 

que permitam garantir a sustentabilidade dos processos produtivos. Localizada na freguesia de Nossa 

Senhora de Fátima, concelho de Entroncamento. 

Trata-se de uma intervenção enquadrada na prioridade de investimento 8.8 “concessão de Apoio ao 

desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à 

criação de empresas”, (FEDER) prevendo-se que a sua execução, decorra entre 01/03/2021 e 28/02/2022. 

É uma candidatura enquadrada na tipologia “projetos que visem o estímulo à produção nacional de base 

local para a expansão e modernização da produção por parte de micro e pequenas empresas” prevista na 

alínea c) do artigo 6º da Portaria n.º 105/2017 de 10 de março, na sua atual redação, apresentada pela 

sociedade comercial Ready Solutions, Lda., composta por quatro componentes: Componente 

“Equipamento Básico”, Componente “Construções Diversas”, Componente “Equipamento de 

Informática” e Componente “Estudos, Diagnósticos e Auditorias”. 


