
Designação do projeto | ADAPTAR – PME 
Código do projeto | LISBOA-02-08B9-FEDER-066101 
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Lisboa 
Entidade beneficiária | TECNIQUITEL – Sociedade de Equipamentos 
Técnicos, S.A. 

Data de aprovação | 29-06-2020  

Data de início | 01-06-2020  

Data de conclusão | 31-12-2020  

Custo total elegível | 31.260€ 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 15.630,00 EUR  

Objetivos: Adaptar o modelo de funcionamento da 
organização ao contexto COVID-19 
Atividades: 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. 
Resultados esperados/atingidos: Manter a saúde financeira 
do negócio e dos postos de trabalho, melhorando os serviços 
a prestar aos nossos clientes. 



Designação do projeto | Vestuário Técnico de Proteção ao Calor e Chama 
Código do projeto | LISBOA – 01 – 0247 – FEDER - 005028 
Objetivo principal| Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção | Lisboa 
Entidade beneficiária | TECNIQUITEL – Sociedade de Equipamentos 
Técnicos, S.A. 

Data de aprovação | 11-08-2015 

Data de início | 15-10-2015 

Data de conclusão | 15-10-2016 

Custo total elegível | 20.000,00€ 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 15.000,00 EUR 

Objetivos: Desenvolvimento de uma coleção de vestuário de 
proteção para a área da Proteção ao Calor e Chama  
Atividades: Para o desenvolvimento deste projeto, foram 
adotadas as seguintes atividades: Especificação técnica do 
projeto/ Especificação técnica do produto/Desenvolvimento 
de protótipos/Estudos Laboratoriais e Marcação CE e 
Dossiers Técnicos. 
Resultados esperados/atingidos: Desenvolvimento de novos 
produtos com soluções tecnicamente diferenciadoras, 
inovadoras e de elevado valor acrescentado, com destaque 
para o desenvolvimento de uma coleção de vestuário de 
proteção ao Calor e Chama. 
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