
Designação do projeto: AqvATOPIC - Desenvolvimento de gama de produtos cosméticos com água mineral natural das Termas de S. Pedro do Sul,

vocacionados para a dermatite atópica

Código do projeto: POCI-01-0247-FEDER-070908

Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

Região de intervenção: Centro

Entidade beneficiária: TERMALISTUR- TERMAS DE S. PEDRO DO SUL, E.M., S.A.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

PRADOS EMBALADOS LDA

Data de aprovação: 23-02-2021

Data de início: 01-02-2021

Data de conclusão: 30-06-2023

Custo elegível: 426.559,27€ (Total) / 257.177,42€ (TERMALISTUR); 116.751,01€ (UBI); 52.630,84€ (PRADOS EMBALADOS)

Apoio financeiro da União Europeia – FEDER: 262.343,81€ (Total) / 138.659,56€ (TERMALISTUR); 87.563,26€ (UBI); 36.120,99€ (PRADOS EMBALADOS)

O AqvATOPIC tem como objetivo o desenvolvimento de uma gama de produtos cosméticos inovadora para complementar o controlo ou atenuação

de sintomas em doenças dermatológicas, nomeadamente no eritema e na dermatite atópica, formulada com base em água termal de São Pedro do

Sul. O presente projeto permitirá o surgimento de uma marca portuguesa de cosmética termal que responda às necessidades dos doentes com pele

atópica.

https://aqvatopic.termas-spsul.com/



 
 

Designação do projeto| (In)formar para Inovar 

Código do projeto| POCI-03-3560-FSE-043059 

Objetivo principal| Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoio à  
                                   mobilidade do trabalhador 

Região de intervenção| Centro 

Entidade beneficiária| TERMALISTUR ʹ Termas de São Pedro do Sul, E.M. S.A. 

Data da aprovação| 2019-05-28 

Data de início| 2019-05-04 

Data de conclusão| 2021-05-03 

Custo total elegível| ϭϯϬ͘ϭϵϬ͕ϮϬ�Φ 

Apoio financeiro da União Europeia| ϰϳ͘ϵϱϬ͕ϬϬ�Φ 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
¾ Objetivos| Promover a aquisição de competências que permitam a utilização de 

plataformas digitais de forma a impulsionar a economia digital; Desenvolver o espírito 
crítico, promover o trabalho em equipa e colaborar no desenvolvimento de novos 
serviços, produtos ou marcas; Desenvolver competências de liderança e gestão de 
equipas capazes de impulsionar a mudança organizacional; Comunicar em duas línguas 
estrangeiras, espanhol e inglês. 
 

¾ Atividades| Formação de trabalhadores de empresas 
 
¾ Resultados esperados/atingidos | Grau de cumprimento das atividades previstas no 

plano de formação: 100%; Percentagem de trabalhadores que, por método de 
inquirição, se considerem mais aptos para a inovação e gestão, em relação ao total de 
trabalhadores abrangidos: 100%  
 

 


