Designação do projeto | Remodelação e Modernização da Área Produtiva da
Casa das Batas
Código do projeto | ALT20-05-38D7-FEDER-000069
Objetivo principal | Reforçar a Competitividades das Pequenas e Médias
Empresas
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | AMS – Casa das Batas, Vestuário Profissional, Lda.
Data da aprovação | 20/07/2021
Data de início | 01-06-2021
Data de conclusão | 30-10-2021
Custo total elegível | 66.757,74 €
Apoio financeiro da União Europeia | 26.702,98 €
Apoio financeiro público nacional/regional |
Objetivos, atividades e resultados esperados
Objetivos:
_ Aumentar o volume de vendas;
_ Aumentar a rentabilidade;
_ Reforçar a carteira de clientes;
_ Solidificar a posição da empresa no mercado têxtil;
_ Especializar-se na produção de peças personalizadas;
_ Maximizar o rigor e a qualidade nas peças com impressão;
_ Prestar um serviço de excelência a empresas que pretendam personalizar os seus têxteis,
independentemente dos tecidos ou do número de cores das estampagens;

_ Expandir a área de produção;
_ Aumentar o rigor nos prazos de entrega;
_ Aumentar o número de postos de trabalho;
_ Melhorar as condições de trabalho dos colaboradores.
Atividades:
_ Alteração de edifício;
_ Montagem de platibanda;
_ Aquisição e montagem de paredes de gesso cartonado exteriores, lã mineral, divisórias de
gesso cartonado, tetos de gesso, pavimento com bisel e pinturas das divisórias;
_ Aquisição e montagens de janelas, caixilharias e fixo com vidro;
_ Aquisição de impressora digital e equipamento pré tratamento;
_ Aquisição de mesa de aspiração retangular completa, mesa de aspiração bico de pato,
ferro de passar e manequim de acabamento;
_ Aquisição de torno mecânico e conjunto completo de ferramentas.
Resultados esperados:
_ Criar um novo posto de trabalho;
_ Manter os postos de trabalho 6 meses após a conclusão do projeto, 13;
_ Aumentar o volume de negócios, em pelo menos 12%;
_ Reforçar a carteira de clientes atual em 6%.

Designação do projeto |Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao
Emprego(SI2E) ADER-AL
Código do projeto |ALT-06-4740-FSE-000252
Objetivo principal |Apoio à criação de emprego e ao investimento (DLBC)
SI2E
Região de intervenção |ALENTEJO
Entidade beneficiária |AMS - Casa das batas Vestuário Profissional, Lda

Data da aprovação |19-11-2018
Data de início |01-12-2018
Data de conclusão |29-02-2020
Custo total elegível |6.529.54 Euros
Apoio financeiro da União Europeia |5.556.11 EUROS

Objetivos, atividades e resultados esperados
Objetivos: Criação de um Posto de Trabalho que será preenchido por uma pessoa com
qualificação Académica que irá coordenar em termos Informáticos o bom Funcionamento
do Investimento.
Atividades: O posto de trabalho irá optimizar determinadas tarefas manuais que passarão a
ser automatizadas com uma crescente qualidade no produto final.
Resultados Esperados: Espera-se que com este posto de trabalho a área da Tecnologia
tenha um grande impacto na Empresa.

Designação do projeto |Confeção de Equipamento de Proteção à COVID-19
Código do projeto |ALT20-01-08B9-FEDER-056323
Objetivo principal |Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas
Região de intervenção |Alentejo
Entidade beneficiária |AMS – Casas das Batas, Vestuário Profissional, Lda.

Data da aprovação |29/05/2020
Data de início |25/05/2020
Data de conclusão |20/07/2020
Custo total elegível |350.470,00€
Apoio financeiro da União Europeia |332.946,50€

Objetivos, atividades e resultados esperados
Objetivos: produzir e certificar produtos de combate e prevenção da pandemia da Covid-19,
nomeadamente máscaras cirúrgicas, máscaras comunitárias, batas cirúrgicas, fatos de
proteção individual, cogulas, toucas, manguitos, cobre botas e cobre sapatos.
Atividades: Aquisição de equipamento, nomeadamente, máquinas ultra-sons e acessórios,
máquina automática de máscaras e máquina de corte. Certificação, dos produtos de
prevenção à COVID-19, pelas entidades competentes.
Resultados Esperados: Produzir 7 tipos de produtos para o combate à COVID-19.

