Designação do projeto | Inovação e novos negócios na AUTO JNI
Código do projeto | CENTRO-05-5141-FEDER-000820
Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e
apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | Ourém - Centro
Entidade beneficiária | AUTO J.N.I. REPARAÇÕES, LDA
Data da aprovação |24-04-2019
Data de início |15-03-2018
Data de conclusão |14-03-2020
Custo total elegível | 46.601,74 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 13.980,52 €
Objetivos, atividades e resultados esperados

A Auto JNI é uma oficina de reparação automóvel, que conta atualmente na sua equipa, com
a colaboração de alguns elementos que já se encontram no mercado da reparação
automóvel há mais de 30 anos operando com o objetivo de garantir uma alta qualidade dos
serviços prestados, a empresa utiliza somente peças de qualidade em todos as reparações,
incluindo as originais, trabalhando com todas as marcas de automóveis.
Podemos indicar como objetivos principais do projeto de investimento os seguintes: •
Conseguir passar a prestar mais e melhores serviços junto dos clientes, passando
inclusivamente a passar a desenvolver uma nova área de negócio, que é a substituição de
pneus; • Atualizar e substituir alguns equipamentos automáticos de precisão na oficina, de
modo a que a mesma fique totalmente equipada com equipamentos de diagnóstico e
aferição modernos, incluindo ferramentas especiais, plataformas elevatórias, e equipamento
informático e eletrónico. A especialização torna-se necessária para a manutenção adequada
e reparação dos veículos automóveis; • Apostar na inovação técnica através da utilização de
novos softwares/equipamentos informáticos e eletrónicos, não descorando em simultâneo
da necessidade frequente de formação ao pessoal; • Redução dos custos de operação, maior
rentabilização com a utilização de novos equipamentos que permitem a otimização e rapidez
do processo produtivo.
A AUTO JNI de modo a conseguir manter a sua carteira de clientes tem obrigatoriamente a
necessidade de investir/inovar, pelo que pretende ficar totalmente equipada com
equipamentos modernos e devidamente atualizado, com o presente investimento a empresa
irá conseguir disponibilizar e manter um serviço de qualidade e certificado.

