Designação do projeto: Promoção da competitividade e consolidação no mercado Nacional e
Internacional
Código do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-025359
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção: Centro
Entidade beneficiária: SELT, Lda.
Data de aprovação: 29-06-2017
Data de início: 01-11-2016
Data de conclusão: 31-10-2018
Custo total elegível: 76.416,00€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 34.387,20€

Síntese do projeto
A empresa SELT, Lda. dedica-se à prestação de serviços de outsourcing especializado, através da
execução de serviços de assemblagem de placas eletrónicas, cablagem e equipamentos eletrónicos.
Com o presente projeto, pretende-se reforçar a competitividade da empresa melhorando e
informatizando os processos de gestão particularmente os da Qualidade e a interação com o cliente.

Designação do projeto: SELT Europa
Código do projeto: CENTRO-02-0752-FEDER-034462
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de Intervenção: Centro
Entidade beneficiária: SELT, Lda.
Data de aprovação: 23-02-2018
Data de início: 01-09-2017
Data de conclusão: 31-08-2019
Custo total elegível: 140.167,50€
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER - 63.075,38€

Síntese do projeto
A Selt Lda., foi constituída em 2006, está sediada no concelho de Coimbra e tem como principal
atividade a prestação de serviços de outsourcing especializado, proporcionado através da integração
de serviços de assemblagem de placas eletrónicas, cablagem e equipamentos eletrónicos.
Foi constituída como resultado de um processo de spin-off de uma empresa que já existia e que se
dedicava à produção de componentes eletrónicos.

Com o presente projeto de internacionalização, a empresa pretende iniciar o seu processo de
internacionalização para vários países na Europa.
.

Designação do projeto: SELT Expansão & Modernização
Código do projeto: CENTRO-04-3827-FEDER-000006
Objetivo Principal: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade
laboral
Região de Intervenção: Centro
Entidade beneficiária: SELT, Lda.
Data de aprovação: 16-07-2018
Data de início: 20-06-2017
Data de conclusão: 17-05-2019
Custo total elegível: 199.849,52€
Apoio financeiro da União Europeia: 79.939,81€ (FEDER)

Síntese do projeto
Este projeto visa a expansão da atividade económica da empresa através da criação de uma nova
área de negócio e contratação de pessoal, bem como a modernização da empresa, com a aquisição
de diversos equipamentos e maquinaria.
Com esta intervenção haverá criação líquida de 3 postos de trabalho.
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