
 

 

 
Designação do projeto | Adaptação da atividade/funcionamento da CHAFARIZ, às novas condições do 
contexto da doença COVID-19 
Código do Projeto |POCI-02-08B9-FEDER-070404 
Objetivo Principal| Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 
Região de intervenção | Centro 
Entidade beneficiária |CHAFARIZ COMERCIAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA. 
 
 
Data de Aprovação | 2020-07-06 
Data de Início | 2020-06-01 
Data de Conclusão | 2020-11-30 
Custo total elegível |21.350,00 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 10.675,00 EUR 
 
 
Objetivos do Projeto:  
 
A Chafariz Comercial – Comércio de Produtos Alimentares, Lda, pretende com o presente projeto de 

investimento, adaptar a sua atividade/funcionamento, através do ajuste dos métodos de organização e 

relacionamento com clientes e fornecedores, às novas condições do contexto da doença COVID-19, 

garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes. 

 
O presente projeto nasce pela necessidade de adaptação da metodologia de trabalho e instalações da 

Chafariz na sua unidade produtiva de Sobral de Monte Agraço, para implementação de todas as medidas de 

proteção, segurança e higienização para combate ao COVID-19, de modo a garantir a máxima prevenção, 

segurança e proteção dos seus colaboradores nos relacionamentos com todas as entidades externas 

(clientes, fornecedores) contra o contágio, transmissão e propagação do vírus. 

 

Nível de execução: Em curso 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SI Qualificação e Internacionalização PME 
Projeto Conjunto – IQ+ Empresas 

 

No âmbito do sistema de incentivos às empresas investimento qualificação e internacionalização PME a NERLEI – Associação Empresarial 

da Região de Leiria está desenvolver o projeto conjunto IQ+ Empresas com o nº POCI-02-0853-FEDER-000012. Este projeto, a executar 

até Novembro de 2017, é financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, 

através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.  

 

Para mais informações consulte a pagina do projeto em http://www.iqmaisempresas.pt/ . 

 

O projeto conjunto IQ + Empresas é um projeto estruturado de intervenção num conjunto de empresas e que potencia a partilha de 

experiências, conhecimento, resultados e boas práticas. Apresenta como principais objetivos: reforçar a competitividade de pequenas e 

médias empresas; reforçar as estratégias de negócio; incrementar as capacidades de inovação e possibilitar/ reforçar o acesso aos 

mercados digitais. 

 

 

A Chafariz, Lda é uma das PME apoiadas no âmbito do projeto, tendo como investimentos e principais objetivos: 

• Consultoria para implementação do Sistema de Gestão Alimentar 

• Consultoria para implementação da metodologia BSC 

• Software de Sistema de Gestão 

• Adesão à Plataforma Tecnológica  

• Acesso/Reforço a mercados digitais 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.iqmaisempresas.pt/

