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Designação do projeto | Projeto de Investimento SI2E - Aspigapex, Lda.
Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-000812 / ALT20-06-4740FSE-000609
Objetivo principal Promover a integração social e combater a pobreza e
qualquer discriminação
Região de intervenção |Rio Maior - Alentejo
Entidade beneficiária | ASPIGAPEX, LDA.
Data da aprovação | 15-11-2019
Data de início |02-01-2019
Data de conclusão |31-12-2020
Custo total | 34.554,33€
Custo total elegível | 34.087,82€
Apoio financeiro da União Europeia | 17.043,91€ (FEDER) / 10.458,24€ (FSE)
Objetivos, atividades e resultados esperados
A Aspigapex, Lda., pretende através da candidatura ao SI2E ampliar e melhorar a sua frota, recorrer a
serviços de consultoria em gestão organizacional e a assistência em webmarketing que garanta a
definição de uma estratégia de marketing digital e respetiva implementação, criação de campanhas
adwords e facebook, a manutenção e acompanhamento das campanhas de marketing digital, a gestão
da campanha adwords e respetivos anúncios, bem como a monitorização e otimização da campanha e
adwords. Podemos então referir que, no âmbito do projeto, é possível identificar um conjunto de objetivos
estratégicos gerais e específicos, os quais apresentamos abaixo, de forma clara e concisa. De modo a
atingir os objetivos gerais, a empresa espera com a realização do investimentos proposto nesta
candidatura, concretizar os seguintes objetivos específicos: o OE1 - Aumento da atual frota, de modo a
apresentar capacidade de resposta para um maior número de clientes e a contribuir para a protecção do
ambiente, pretendendo adquirir um veículo com determinadas especificidades que promovem a
sustentabilidade; o OE2 - Aposta em marketing digital através da assistência em webmarketing, para um
correto tratamento e enquadramento da informação; o OE3 - Recorrer a serviços de consultoria em
Gestão Organizacional, com o objetivo de delimitar as suas estratégias e a sua cultura; o OE4 - Criação
de 2 postos de trabalho: gerente (criação do próprio emprego) e 1 rececionista, promovendo a inclusão
social.
O presente projeto de investimento, consiste em, mais do que prestar um serviço de aluguer de
autocaravanas, reunir esforços para proporcionar aos seus clientes uma experiência única
d e
férias memoráveis, num conceito inovador de autocaravana/hotel. Além disso, visa
ainda a promoção da empregabilidade e do consumo na região. Estamos a
apresentar uma operação Multi-Fundo (FEDER+FSE)

