Designação do projeto : aidiai@ENAME
03/SI/2016 - INCENTIVOS À QUALIFICAÇÃO E
INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME (Projetos Individuais - Qualificação)
nº Projecto: 45631
Objetivo principal| dotar a empresa de meios imateriais que aumentem a sua
competitividade e inovação nos mercados onde actua.

Entidade beneficiária | ENAME SA
Data de aprovação
Data de início

Custo total elegível 304.947,50€
137.226,28€
Objectivos Especificos:
Pretendemos reforçar o nosso posicionamento de empresa com serviço associado
Premium que nos diferencia da nossa concorrência e continuar a apostar de forma
continua na inovação seja de produto seja de processo.
A este nível e com a implementação deste projecto, mais concretamente com a
certificação de IDI,criação de Laborátorio e forte aposta na inovação organizacional
vamos dar mais um passo na diferenciação da empresa quer pela qualidade do serviço ,
quer pela vanguard das soluções e pela inovação.

Designação do projeto | Ename Segura
Código do projeto |POCI-02-08B9-FEDER-059688
Objetivo principal| Dotar a empresa de ferramentas para poder laborar com total segurança,
protegendo colaboradores, clientes e fornecedores, e seguindo orientações e exigências da DGS.
Região de intervenção |CENTRO
Entidade beneficiária | ENAME, SA

Notificação de aprovação
Data de aprovação | 16-06-2020
Data de início | 22-05-2020
Data de conclusão | 20-11-2020
Custo total elegível |39.500€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 18.500€
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

Aquisição de equipamento individual de proteção, nomeadamente vieiras, máscaras e
desinfetantes em cada local de trabalho;
Aquisição de dispensadores automáticos de desinfetantes em todos os espaços comuns da
empresa, de forma a promover a desinfeção constante das mãos e possíveis pontos de contágio;
Contratação de serviços de higienização profissional das instalações;
Contratação de serviços de consultoria para redefinição e adaptação de layout segundo as
medidas normas de segurança previstas bem como realização de um plano de contingência;
Contratação de serviços para catalogação em motores de busca;

