Designação do projeto | Modernização / Reorganização do espaço comercial e meios afetos
Código do projeto | CENTRO-04-3827-FEDER-000705
Objetivo principal| Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR)
Região de intervenção| Centro
Entidade beneficiária | QUASE BOM – COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, LDA

Data de aprovação |01-05-2019
Data de início |02-11-2017
Data de conclusão |01-11-2019
Custo total elegível |140.908,36 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 56.363,34 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Objetivos:
- Impulsionar a atividade nas áreas funcionais da empresa;
- Remodelar, modernizar e organizar o espaço;
- Ampliar o espaço de exposição;
- Aumentar a gama de produtos;
- Reduzir o consumo energético;
- Adquirir hardware e software necessários ao desenvolvimento da atividade;
- Melhorar as condições de trabalho;
- Reforçar a estratégia de comunicação digital da empresa;
- Aumentar a competitividade da empresa.

Atividades e resultados esperados/atingidos:
Conscientes da necessidade em dinamizar/manter a competitividade da atividade, assim como a
qualidade dos produtos/serviços, a empresa prevê executar investimentos de natureza material e
imaterial, indispensáveis à atividade.

Deste modo, com a realização do projeto será levado a cabo um conjunto de ações que visem a
modernização e reorganização das instalações, a aquisição de meios, a otimização de recursos, a
diversificação da gama de produtos e a dinamização / promoção da empresa, promovendo melhores
condições e um atendimento de qualidade superior, proporcionando um crescimento sustentado da
atividade e um aumento da quota de mercado.

Designação do projeto | Modernização / Reorganização do espaço comercial e meios afetos
Código do projeto | CENTRO-04-3321-FSE-000469
Objetivo principal| Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR)
Região de intervenção| Centro
Entidade beneficiária | QUASE BOM – COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, LDA

Data de aprovação |11-04-2019
Data de início |31-10-2017
Data de conclusão |31-10-2018
Custo total elegível |8.637,06 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 8.637,06 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Objetivos:
Impulsionar a atividade nas áreas funcionais da empresa;
- Reforçar a equipa de trabalho com a contratação de 2 novos profissionais;
- Remodelar, modernizar e organizar o espaço;
- Melhorar as condições laborais e salariais;
- Contribuir para um mercado de trabalho menos precário e mais digno;
- Mitigar as assimetrias regionais, tornando o território mais coeso, inclusivo e competitivo;
- Aumentar a competitividade da empresa.

Atividades e resultados esperados/atingidos:
Com a realização do presente projeto a empresa além de requalificar o espaço comercial, diversificar
a gama de produtos, adquirir meios necessários à atividade, otimizar os recursos e reforçar a
comunicação digital, prevê ainda criar emprego com 2 novos postos de trabalho, desempregados,
inscritos no IEFP, onde serão estabelecidos contratos de trabalho sem termo, para reforçar a equipa
de trabalho da empresa Quase Bom.

A entidade beneficiária acredita que a versatilidade da cadeia de valor que visa alcançar está
preparada para responder às mais exigentes necessidades dos clientes e fomentar a rentabilidade
do negócio.

