Designação do projeto | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL (BASE
LOCAL) – CIMLT
Código do projeto | ALT20-05-38D7-FEDER-000026
Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | Rio Maior - Alentejo
Entidade beneficiária | F. NUNES & R. FERNANDES, LDA
Data da aprovação |07-01-2022
Data de início |24-05-2022
Data de conclusão |24-04-2023
Custo total elegível |22 055,11€
Apoio financeiro da União Europeia |6 616,53€

Objetivos, atividades e resultados esperados
No âmbito deste projeto é possível identificar um conjunto de objetivos estratégicos gerais e
específicos que se apresentam de seguida de forma clara e concisa. o Objetivos gerais:
 Disponibilizar uma nova oferta de serviços ao público-alvo;
 Manutenção dos postos de trabalho adequadamente remunerados;
 Desenvolvimento socioeconómico da Região.
 Reunir condições que permitam a consolidação de um projeto economicamente
sustentável e financeiramente viável;
 Alargar a carteira de clientes e aumentar o grau de satisfação dos atuais.
A implementação deste projeto e a prossecução dos objetivos estratégicos ou gerais acima
referidos implica a realização do investimento que dá origem a esta candidatura.
Assim, destacamos como OBJETIVOS ESPECIFICOS do projeto que dá origem a esta
candidatura os seguintes:
Objetivos específicos:
 Realizar o investimento necessário que permita a modernização da atividade proposta
nesta candidatura. Este investimento inclui a aquisição de equipamento de transporte
e software informático




Manter todas as condições para o cumprimento das políticas da empresa em questão
de condições de trabalho, qualidade e de serviço ao cliente;
Manutenção dos postos de trabalho, promovendo a inclusão social e o emprego no
território.

O presente projeto de investimento, centra-se na aquisição de equipamento de transporte e
software informático com o objetivo de apresentar uma solução diferenciadora aos clientes e
possibilitar à empresa uma maior aceitação de pedidos online. Visa promover a
empregabilidade, podendo ser verificado que os recursos humanos são imprescindíveis para a
atividade, pelo que a mesma se compromete à manutenção dos postos de trabalho dos
colaboradores.

