Designação do Projeto| Projeto de Qualificação da Empizinhos
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-021258
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária | EMPIZINHOS - PEÇAS E ASSISTÊNCIA DE EMPILHADORES, LDA
Data de aprovação | 16-01-2017
Data de início | 01-09-2016
Data de conclusão | 31-08-2018
Custo total elegível |85 695.00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 39 601.50€

Execução do Projeto
9,39 %

Executado

Por Executar

90,61 %

Descrição do Projeto| Este projeto permitiu reforçar competências técnicas ao nível da gestão e
de organização bem como do marketng, no sentido de tornar a Empizinhos numa empresa mais
competitiva no mercado.

Designação do projeto | ADAPTAR Empizinhos
Código do projeto |NORTE-02-08B9-FEDER-069414
Objetivo principal| Adaptação da atividade das PME ao contexto da
pandemia COVID19
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária|EMPIZINHOS – Peças e Assistência de Empilhadores,
LDA.
Data de aprovação | 07-07-2020
Data de início | 01-06-2020
Data de conclusão | 30-11-2020
Custo total elegível |31.925,00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER- 15.962,50€

Barra de cofinanciamento (confirme o
programa e o fundo da União Europeia
que cofinancia o projeto para selecionar
a barra de cofinanciamento correta)

Identificação do projeto

Notificação de aprovação

Objetivo: Adaptação da atividade empresarial ao contexto da pandemia
COVID-19.
Resultados esperados: O projeto ADAPTAR Empizinhos tem como objetivo
assegurar a adaptação das suas instalações para colaboradores,
fornecedores e clientes, bem como reinventar o negócio e aumentar a sua
presença on-line. Espera-se assim implementar o seguinte: (1) Aquisição
de Acrílicos; (2) Aquisição de serviços de consultoria especializada para a
elaboração de planos de contingência e manuais de boas práticas; (3)
Aquisição de serviços de consultoria especializada para a adaptação do
modelo de negócio (+ Digital); (4) Criação e publicação inicial de novos
conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou catalogação em diretórios
ou motores de busca (Adwords e SEO); (5) Aquisição e instalação
equipamento de dispensa automática de desinfetantes; (6) Adaptação
porta acesso ao público; (7) Serviço especializado de limpeza da oficina
para um período de 6 meses (1x mês durante 6 meses); (8) Adaptação 5
torneiras misturadoras com sensores; (9) Adaptação iluminação com 5
sensores (5 sensores 4 WC e corredor entrada); (10) Aquisição de tapetes
desinfetantes; (11) Certificação despesas.

Descrição do projeto, com eventual
monitorização do nível de execução

Fotos, vídeos e outros suportes
audiovisuais

