
Designação do Projeto: Criação de unidade industrial de produção de solução desinfetante de 
base alcoólica para desinfeção das mãos (álcool-gel) TP1 e serviços de desinfeção 
(desinfetante TP2), interiores e exteriores, em todos os espaços públicos e/ou privados 

Código do projeto: NORTE-02-08B9-FEDER-048146 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e medias empresas 

Região de intervenção: NORTE 

Entidade beneficiária: RUI FELIX, UNIPESSOAL LDA 

Data de aprovação: 12-05-2020 

Data de início: 01-05-2020 

Data de conclusão: 31-10-2020 

Custo total elegível: 52.500,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER: 42.000,00€ 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

Com a execução do presente projeto pretendemos produzir em larga escala: 

 Solução desinfetante de base alcoólica para desinfeção das mãos (álcool-gel):
Produto biocida tipo 1. Preparação de base alcoólica, desenvolvida para ser aplicada nas
mãos com o objetivo de reduzir o crescimento de microrganismos ou eliminá-los. Iremos
ter diversas soluções, contendo um ou mais tipos de álcool ou outros ingredientes como
substâncias ativas biocidas. Teremos ainda em consideração questões dermatológicas
decorrendo daí o seu teste laboratorial.



Designação do Projeto: Inovação Organizacional, Economia Digital e Mkt Digital sustentando e 
potenciando a internacionalização 

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-034253 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e medias empresas 

Região de intervenção: NORTE 

Entidade beneficiária: RUI FELIX, UNIPESSOAL LDA 

Data de aprovação: 29-03-2018 

Data de início: 03-03-2018 

Data de conclusão: 01-03-2020 

Custo total elegível: 76.275,01€

Apoio financeiro da União Europeia: 

FEDER: 34.323,75€

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

Os objetivos da empresa passam por: 

● Elevar a competitividade e qualificação organizacional via inovação dos procedimentos
internos face às praticas de excelência praticadas internacionalmente, bem como
recurso intensivo às TIC como ferramenta gestão. Pretende-se q 100% dos
procedimentos internos sejam realizados com base em critérios e procedimentos
organizacionais de excelência e baseados nas TIC.

● Incrementar presença na economia digital via site ebusiness, incluindo consultoria
especializada q inove processos de mkt, prevendo-se q 30% dos novos contactos
comerciais decorram deste meio

● Aposta em marca própria direcionada mercados externos
● Crescimento VN em 66%  decorrente crescimento VN internacional para perto dos

400.000€ passando a representar 65,9% VN total e diversificando mercados;
● Reforço RH licenciados


