
 
 

Designação do projeto | Projecto de Investimento SI2E - AFNEVES.  

Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-000645 e ALT20-06-4740-FSE-000492 

Objetivo principal Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer 

discriminação 

Região de intervenção | Rio Maior - Alentejo 

Entidade beneficiária | ANTÓNIO FERNANDO NEVES - ELECTRICIDADE, ESTUDOS E 

PROJECTOS ELÉCTRICOS, LDA. 

 
Data da aprovação |15-04-2019 
 
Data de início |01-11-2018 
 
Data de conclusão | 01-05-2020 
 
Custo total elegível | 99.680,79€  
 
Apoio financeiro da União Europeia | 44.856,36€ (FEDER) / 5.538,45 € (FSE) 
 
Apoio financeiro público nacional/regional | 977,37€ (FSE) 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 

 
O investimento que a empresa propõe realizar, vai ao encontro da sua necessidade de expansão e de acompanhar a evolução 
tecnológica do sector, de forma a torna-la mais competitiva, apostando na inovação como fator relevante para a 
rentabilidade e crescimento dos serviços prestados. São então objetivos gerais da empresa: A melhoria contínua dos serviços 
prestados aos clientes; A utilização de ferramentas que permitam rentabilizar os serviços prestados pela empresa; Inovar na 
prestação dos serviços; Incentivar o envolvimento e motivação dos colaboradores; Criar postos de trabalho; Contribuir para o 
desenvolvimento socioeconómico da Lezíria do Tejo. Por forma a conseguir concretizar os objetivos gerais acima indicados, a 
AF Neves, definiu os seguintes objetivos específicos: Adquirir novos equipamentos e máquinas, de forma a modernizar a 
empresa e melhor a qualidade do serviço prestado, e simultaneamente, tornando a empresa mais sustentável energética e 
ambientalmente; Modernizar o parque informático existente e informatizar as equipas de exterior, melhorando as condições 
de trabalho destas e possibilitando aos colaboradores um mais fácil acesso à informação e o cumprimento mais fácil da lei; 
Adquirir software de registo de tempo de obras, o que representa um factor de inovação tecnológica para a empresa, a nível 
da GRH; Adquirir um programa de uniformização e modernização de planeamento de obra, que permitirá à empresa manter 
os projetos organizados e controlados, aproveitando as funcionalidades flexíveis que ajudam a aumentar a eficiência e 
produtividade, permitindo criar facilmente relatórios para medir o progresso; Adquirir programa de AutoCAD, para expansão 
da prestação de serviços ao nível de projecto. 
O presente projecto diz respeito ao conjunto de investimentos 
necessário para a expansão e modernização da empresa e, visa 
promover a empregabilidade e o consumo na região, uma vez que a 
empresa criando emprego e melhores condições para a sua equipa, 
trará maior competitividade e crescimento ao sector, contribuindo 
também para o desenvolvimento da Região. Está-se a apresentar 
uma operação Multi-Fundo (FEDER+FSE). 


