Designação do projeto | Privatelane - Exclusive Services :: Covid19 Safety
Protection
Código do projeto | LISBOA-02-08B9-FEDER-066142
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias
empresas
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | Privatelane - Exclusive Services, Lda
Data da aprovação | 2020-08-06
Data de início | 2020-06-01
Data de conclusão | 2021-03-31
Custo total elegível | 31.800,00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 15.900,00€
Apoio financeiro público nacional/regional |

Objetivos, atividades e resultados esperados
Projeto apoiado e financiado pela União Europeia, através do Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional, no âmbito da medida ADAPTAR - Sistema de
Incentivos à Adaptação da Atividade das PME.
A empresa Privatelane - Exclusive Services, Lda., dedica-se ao transporte
privado de clientes que viajam em negócios ou lazer, em viaturas de segmento
de luxo, com total conforto e segurança. A empresa iniciou a sua atividade,
não só com o objetivo de fornecer serviços de transportes de excelência, mas
também como "solution maker", procurando oferecer soluções diferentes, que
valorizem a experiência do cliente.

Com o presente projeto, a empresa pretende dotar as instalações, de meios e
equipamentos de prevenção ao contágio da pandemia COVID-19, assegurando
a segurança dos seus colaboradores, fornecedores e clientes.
Desta forma, o plano de investimento, tem como objetivo a aquisição de
serviços e equipamentos, para dotar a empresa dos mecanismos necessários,
para desenvolver a sua atividade e igualmente mitigar riscos futuros, sejam
estes a nível operacional de negócio ou de efeito direto na prevenção de
contágio dos recursos humanos associados ao desempenho profissional da
empresa.
A estratégia de investimento, passou pela aquisição de serviços e
equipamentos, designadamente como: Dispensadores Automáticos, Estrutura
de Medição de Temperatura & Desinfeção Humana, Postes e Baias-Barreiras
de Segurança, Painéis de Proteção em Acrílico, Suportes de Comunicação e
Sinalética, Desinfeção de Espaços, Plano de Contingência Empresarial, Manual
de Boas Práticas e Revisão de Contas no âmbito do projeto.

