
Cofinanciado por:

Designação do projeto: Projeto adaptar PME

Código do projeto: 16/SI/2020

Região de intervenção: Centro - Programa Operacional Regional do Centro

Entidade beneficiária: João Fernando Pedrosa, Lda.

Data de aprovação: 17 de Julho de 2020

Data de início: 01 de Junho de 2020

Data de conclusão: 30 de Novembro de 2020

Custo total elegível: 39.161,85 EUR

Apoio financeiro da União Europeia

FEDER: 19.580,93 EUR 

ÂMBITO DA CANDIDATURA:

O projeto visa promover a adaptação das instalações, e dispositivos de controlo da João Fernando Pedrosa Lda, de 

modo a cumprir as orientações e boas práticas recomendadas pelas autoridades competentes no contexto da 

pandemia COVID-19, designadamente medidas de higiene, segurança e distanciamento físico. Pretende-se 

também implementar medidas de desmaterialização do contacto, privilegiando o contacto à distância com 

fornecedores e clientes.

OBJETIVOS E METAS DO PROJETO:

O projeto ADAPTAR PME da João Fernando Pedrosa Lda surge no âmbito da necessidade de avançar com a 

adaptação da Empresa, nomeadamente na reorganização e adaptação dos locais de trabalho, considerando as 

condições de distanciamento físico, garantindo o cumprimento das orientações e boas práticas das autoridades 

competentes no contexto da pandemia COVID-19, e contribuindo simultaneamente para que o plano de 

desconfinamento gradual seja realizado da forma mais segura e geradora de confiança possível para todos os 

colaboradores, clientes, fornecedores, e demais parceiros de negócios.

Os investimentos realizados no âmbito do projeto visam mitigar a exposição da atividade da empresa à 

contingência sanitária do COVID-19, viabilizando a continuidade das operações dentro da normalidade possível 

face a circunstâncias extraordinariamente adversas, assegurando simultaneamente as adequadas condições de 

segurança, medidas de higiene e distanciamento físico. Ao mesmo tempo pretende-se dotar os colaboradores das 

ferramentas digitais que assegurem a manutenção dos contactos à distância com parceiros, fornecedores e 

clientes.



Cofinanciado por:

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS:

• Reorganização e adaptação de locais de trabalho e/ou alterações de layout, que permitam implementar as 

  orientações e boas práticas das autoridades competentes no contexto da doença COVID-19, designadamente,

   medidas de higiene, segurança e distanciamento físico;

 •  Aquisição e instalação de equipamentos e outros dispositivos de higienização e de dispensa automática 

    de desinfetantes e de controlo e distanciamento físico

•  Aquisição e colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao público, incluindo sinalização vertical

   e horizontal, no interior e exterior dos espaços;

• Contratualização de serviços de consultoria especializada para o redesenho do lay-out das instalações e para a

   elaboração de planos de contingência empresarial e instruções de boas práticas;

• Contratualização de serviços de consultoria especializada para a adaptação do modelo de negócio aos novos 

   desafios do contexto subsequente à pandemia da doença COVID 19;

 • Desenvolvimento de uma política de Marketing, Imagem e Comunicação que se traduza no

                desenvolvimento e implementação do site e das redes sociais de modo a assegurar o contacto digital

                     com parceiros, sobretudo clientes e novos clientes com a apresentação de serviços e de portefólio.


