Designação do projeto | ADAPTAR – PME
Código do projeto | LISBOA-02-08B9-FEDER-067323
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneﬁciária | Sacwear – Comércio de Vestuário, S.A.
Data de aprovação | 06-08-2020
Data de início | 25-05-2020
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 6.970,00 Euros
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER – 3.485,00 EUR

Adaptar o modelo de funcionamento da organização ao contexto COVID-19, por
forma a priorizar a manutenção do negócio e dos postos de trabalho, pela realização
de investimentos que, no cumprimento pelas normas estabelecidas, das recomendações
das autoridades competentes e no respeito pela saúde pública, se revelam imprescindíveis
para a continuidade dos serviços a prestar aos nossos clientes.

Designação do projeto | ADAPTAR – PME
Código do projeto | LISBOA-02-08B9-FEDER-066864
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneﬁciária | Sacentro – Comércio de Têxteis, S.A.
Data de aprovação | 06-08-2020
Data de início | 25-05-2020
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 38.700,00 Euros
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER – 19.350,00 EUR

Adaptar o modelo de funcionamento da organização ao contexto COVID-19, por
forma a priorizar a manutenção do negócio e dos postos de trabalho, pela realização
de investimentos que, no cumprimento pelas normas estabelecidas, das recomendações
das autoridades competentes e no respeito pela saúde pública, se revelam imprescindíveis
para a continuidade dos serviços a prestar aos nossos clientes.

Designação do projeto | ADAPTAR – PME
Código do projeto | LISBOA-02-08B9-FEDER-067320
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneﬁciária | Intersac – Comércio de Vestuário, S.A.
Data de aprovação | 06-08-2020
Data de início | 25-05-2020
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 10.575,00 Euros
Apoio ﬁnanceiro da União Europeia | FEDER – 5.287,50 EUR

Adaptar o modelo de funcionamento da organização ao contexto COVID-19, por
forma a priorizar a manutenção do negócio e dos postos de trabalho, pela realização
de investimentos que, no cumprimento pelas normas estabelecidas, das recomendações
das autoridades competentes e no respeito pela saúde pública, se revelam imprescindíveis
para a continuidade dos serviços a prestar aos nossos clientes.

