Designação do projeto: NexGenBS .: Next Generation Business Solutions
Código do projeto: NORTE-01-0247-FEDER-037543
Objetivo Principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: PR - INFORMATICA LDA.
Data de aprovação: 20-09-2018
Data de início: 30-11-2021
Custo total elegível: 265.603,97 € (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e três euros e noventa e
sete cêntimos)
Apoio Financeiro da União Europeia:


FEDER - 132.801,99 € (cento e trinta e dois mil, oitocentos e um euros e noventa e nove
cêntimos)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:


Desenvolvimento de um núcleo de investigação dentro da PR-Informática que terá como foco a
investigação de tecnologias ligadas ao desenvolvimento de soluções de gestão empresarial,
incidindo em áreas como a Inteligência Artificial, Data Broking, Usabilidade (UI/UX) e ainda no
estudo/implementação de metodologias de desenvolvimento e tecnologias de desenvolvimento
de software web estado da arte;



Desenvolvimento de uma plataforma-protótipo modular de soluções de gestão empresarial
constituída por um leque de produtos para integração com sistemas ERP. Não obstante, é
também objetivo do consórcio substituir as suas tecnologias-base de trabalho .NET (C# e VB) por
tecnologias estado da arte (HTML 5, CSS3 e Javascript) e estudar metodologias de
desenvolvimento de software para aplicar no desenvolvimento de novas soluções;



Grau de comprimento dos objetivos do núcleo: Elevado - (80% a 100%).

Designação do projeto: PRI - Reorganização em contexto de COVID-19
Código do projeto: NORTE-02-08B9-FEDER-069718
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: PR - INFORMATICA LDA.
Data de aprovação: 02-10-2020
Data de início: 01-07-2020
Data de conclusão: 31-12-2020
Custo total elegível: 39.988,00 € (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e oito euros)
Apoio Financeiro da União Europeia:
▪

FEDER - 19.994,00€ (dezanove mil e novecentos e noventa e quatro euros)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
•

O presente projecto tem como objetivo a adaptação das instalações e dos métodos de
organização do trabalho da entidade de modo a garantir a segurança e o cumprimento das
normas e recomendações estabelecidas quer para os seus colaboradores e clientes;

•

Alteração do lay-out dos locais de trabalho – reorganização dos locais de trabalho visando
assegurar o distanciamento social entre trabalhadores e o cumprimento das distâncias de
segurança;

•

Adaptação dos locais de trabalho – em espaços fechados sem ventilação natural, é necessário
garantir o funcionamento eficaz dos sistemas de ventilação, para tal o plano de investimento
incorpora os custos com a aquisição de serviços de uma empresa especializada para assegurar a
renovação de ventilação nestes espaços.

•

Dispensadores automáticos de desinfectante – resulta da colocação em locais estratégicos,
nomeadamente, no único ponto de acesso às instalações para garantir a desinfeção das mãos
dos colaboradores, clientes e visitantes às instalações, com uma solução antissética de base
alcoólica.

•

Aquisição e instalação de equipamentos de higienização - de modo a prevenir a contaminação
dos pavimentos das instalações, o investimento na aquisição e instalação de equipamentos de
higienização, nomeadamente, em tapetes de pedilúvio;

•

Sinalização de informação e orientação - aquisição e colocação de informação e orientação aos
colaboradores e ao público, incluindo a sinalização vertical e horizontal no interior do espaço;

•

Serviços de desinfeção das instalações - especial foco para a desinfeção de superfícies e
revestimentos das instalações, mas também para os equipamentos eletrónicos, nomeadamente,
ferramentas de trabalho dos colaboradores.

•

Custo inicial com a loja virtual – online - é uma das medidas previstas para chegar aos clientes e
disponibilizará ao mercado, o portefólio de produtos e serviços.

