FICHA DE PROJECTO

PROGRAMA: Portugal 2020 - ADAPTAR MicroEmpresas
LINHA DE APOIO: Sistema de Incentivos à Adaptação da Actividade das MicroEmpresas ao Contexto da
Pandemia COVID 19 (Decreto-Lei N.º 20-G/2020, de 14 de Maio)
NÚMERO PROJECTO: 48.916
DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: Divisórias e Separadores em Acrílico e Policarbonato para Veículos Urgentes,
Transportes Públicos e Privados
OBJECTIVOS DO PROJECTO: Dotar a Empresa de capacidades operacionais para a Produção de divisórias e
separações em Acrílico e Policarbonato, de aplicação em transportes de urgência de doentes (ambulâncias,
INEM, outras viaturas médicas), transportes públicos e privados, constituindo aquelas uma barreira
repelente de germes, virús e bactérias, incrementada pela característica única de fecho hermético entre as
divisões nos veículos. Em termos práticos, estas protecções têm por objectivo o bloqueamento total de
partículas de saliva, respiração e suor entre o motorista (ou as pessoas no banco da frente) e os
passageiros (ou as pessoas no banco de trás).
RESULTADOS ESPERADOS: A concretização deste projecto, para além de medida de defesa dos
profissionais e passageiros que utilizam os veículos, e medida de defesa para evitar a propagação do virús
entre pessoas utilizadoras de veículos, permite à RF AUTO o ganho de uma valência operacional
significativa, a qual consiste no aprofundamento das soluções e da qualidade, da sua vertente adaptativa
de Veículos. Efetivamente, tal representa um ganho significativo na capacidade de intervenção ao nível dos
interiores, valorizando neste caso não apenas a segurança física, mas principalmente a saúde.
Com esta nova área produtiva, abrangendo não apenas a realização de trabalhos mas também a
conceptualização dos mesmos, a Empresa contribui de forma significativa para o esforço conjunto de
resposta à situação epidemiológica provocada pelo COVID-19. Tal pode ser detalhado pelos ganhos /
vantagens que tais divisórias / separadores assumem, não apenas em veículos de emergência médica ou
ambulâncias, mas também ao nível de autocarros, táxis e outros veículos particulares, no que diz respeito à
existência de uma barreira à eventual propagação do vírus entre pessoas. Em termos práticos tais
superfícies, conforme já explicado, para além de serem de fácil limpeza/desinfecção (ambas as partes),
impede a passagem de germes, virús e bactérias entre as partes, ou seja, entre o condutor e o passageiro,
ou entre os passageiros do banco da frente e os detrás.
Os produtos e serviços que que a RF AUTO espera vir a produzir / instalar com este projecto, tem como
público-alvo uma vasta abrangência em termos de veículos de transporte, não apenas ambulâncias e
outros veículos de urgência médica, mas também de bombeiros, automóveis ligeiros e pesados, autocarros
e comboios/carruagens. Na realidade, todos estes utilizadores irão utilizar estes produtos e serviços como
uma forma de protecção contra a pandemia. É expectativa da Empresa utilizar este projecto para dinamizar as
suas Exportação, pois ambos os Produtos (Acrílico e Policarbonato) podem ser embalados e expedidos, para
aplicação / montagem noutros mercados.

APOIO FINANCEIRO: A componente de apoio financeiro do projecto corresponde a 80% do valor total dos
Investimentos Elegíveis, o qual foi calculado em € 266.920,00. Aquele montante de € 213.536,00, é financiado a
Fundo Perdido pelo PLANO OPERACIONAL CENTRO 2020, no âmbito do PORTUGAL 2020, com verbas Comunitárias
de natureza FEDER – Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Estes valores serão utilizados exclusivamente
para a aquisição de equipamentos produtivo vários, destinados aos Objectivos atrás referidos.

