
Cofinanciado por: 

   

Designação do projeto | Projeto Autónomo de Formação - SICOR 

 

Código do projeto | POCI-03-3560-FSE-179398 

 

Objetivo principal | Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à  

                   mobilidade dos trabalhadores 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | SICOR-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CORDOARIA S.A. 

 

Data de aprovação | 16-09-2021 

Data de início | 15-11-2021 

Data de conclusão | 13-11-2022 

 

Custo total elegível | 56.798,70 € 

Apoio financeiro da União Europeia | FSE = 30.671,30 €  

 

Síntese do projeto (descrição e objetivos): 

Fundada em 1947, a SICOR, SA especializou-se na produção de cordoaria e redes para o comércio, 

indústria, agricultura e pesca. 

Vocacionada para o mercado externo, divide a sua atividade comercial em 5 sectores: Agricultura; 

Navegação e Pesca; Indústria; Retalho; Desporto e Lazer. Atualmente produz uma variedade de 

produtos, utilizando quer fibras sintéticas quer fibras naturais, destacam-se a cordoaria, os fios 

agrícolas, as redes de pesca e as telas técnicas.  

O projeto de formação vai contribuir para incrementar a competitividade da empresa e as 

qualificações dos trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de inovação, 

internacionalização e modernização da SICOR. 

 

 

        Projeto elaborado por: 

  

http://www.estrategor.pt/


Cofinanciado por: 

   

Designação do projeto | Projeto Autónomo de Formação - SICOR 

 

Código do projeto | POCI-03-3560-FSE-182491 

 

Objetivo principal | Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à  

                   mobilidade dos trabalhadores 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | SICOR-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CORDOARIA S.A. 

 

Data de aprovação | 17-02-2023 

Data de início | 03-03-2023 

Data de conclusão | 31-07-2023 

 

Custo total elegível | 41.286,88€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FSE = 21.671,23€  

 

Síntese do projeto (descrição e objetivos): 

Fundada em 1947, a SICOR, SA especializou-se na produção de cordoaria e redes para o comércio, 

indústria, agricultura e pesca. 

Vocacionada para o mercado externo, divide a sua atividade comercial em 5 sectores: Agricultura; 

Navegação e Pesca; Indústria; Retalho; Desporto e Lazer. Atualmente produz uma variedade de 

produtos, utilizando quer fibras sintéticas quer fibras naturais, destacam-se a cordoaria, os fios 

agrícolas, as redes de pesca e as telas técnicas.  

O projeto de formação vai permitir dotar os colaboradores com competências técnicas para o 

desempenho de funções na área do design, gestão, I&D e produção, contribuindo para incrementar 

a competitividade da empresa e do sector. 

 

        Projeto elaborado por: 

  

http://www.estrategor.pt/

