
 

 
 
Designação do projeto | INOVAÇÃO PRODUTIVA 

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-044334  

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME  

Região de intervenção | Centro  

Entidade beneficiária | UNIFOGO -SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LDA  

Data de aprovação | 13-08-2019  

Data de início | 03-08-2019  

Data de conclusão | 02-08-2021  

Custo total elegível | 147.904,13€  

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 56.101,57€  

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos com a realização do projeto  

A UNIFOGO pretende criar uma marca própria de produção de extintores, tentando assim 
combater os atuais players do mercado e incorporar mais tecnologia na prestação de serviços, 
de forma a aumentar a rendibilidade e as margens de comercialização criando a marca TESTER 
e PROVAHIDRÁULICA que prestarão serviços na área de ensaios de alta pressão e 
estanquicidade não destrutivos e destrutivos e a marca ATEX360 responsável pela análise de 
atmosferas propensas à explosão/toxicidade sem necessidade de exposição humana.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Designação do projeto | PROJETOS INDIVIDUAIS –Qualificação das PME 

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-045826  

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME  

Região de intervenção | Centro  

Entidade beneficiária | UNIFOGO -SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LDA  

Data de aprovação | 13-11-2019  

Data de início | 01-07-2019 

Data de conclusão | 30-06-2021  



 

Custo total elegível | 53.161,05€  

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 23.922,47€  

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos  

O presente projeto de investimento denominado «QualiFOGO -Qualificação Organizacional e de 
Valor da UNIFOGO», tem como objetivo principal capacitar a UNIFOGO para um melhor 
posicionamento no mercado implementando novas ferramentas de apoio à gestão, 
comunicação, reforço do quadro de pessoal e acreditação específica para a realização de 
testes/ensaios relacionados com segurança industrial. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Designação do projeto | UNIFOGO - Adaptação da atividade e instalações à nova realidade 
- COVID 19   

Código do projeto |CENTRO-02-08B9-FEDER-069556 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |CENTRO 

Entidade beneficiária |UNIFOGO - SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LDA 

Data da aprovação |03-07-2020 

Data de início | 01-06-2020 

Data de conclusão | 31-03-2021 

Custo total elegível |31.110,41€ 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 16.055,21€ 

Breve descrição do Projeto e Resultados Esperados 

Adaptação das instalações da Unifogo, Lda. para assegurar e promover a segurança e 
proteção de todos os funcionários, fornecedores e clientes que frequentem as suas 
instalações, contribuindo, assim, para o combate à propagação do vírus MERS-CoV-2 que 
provoca a atual situação pandémica da COVID-19. 


