
 

 

Designação do projeto: ADAPTAR 

Código do projeto: 68910 

Objetivo principal: Adoção de medidas de controlo e higienização na prevenção à covid

Região de intervenção: Centro 

Entidade beneficiária: A48 – Sistemas de Segurança, Lda.

 

Data de aprovação: 01-07-2020 

Data de início: 10-07-2020 

Data de conclusão: 31-03-2021 

Custo total elegível: 38.551,12 EUR

Apoio financeiro da União Europeia:

 

Objetivos, atividades e resultados 

O presente projeto pretende fazer face às novas necessidades decorrentes da atual 

epidemiológica e traduz-se em investimento na adaptação das instalações a métodos de organização do 

trabalho e de novas formas de relacionamento 

nossa entidade para o estrito cumprimento das normas e recomendações das autoridades competentes.

Tendo em conta as necessidades de adaptação à nova realidade que se manifestaram urgentes, o 

projeto ficou concluído em março de 2021.

  

FICHA DE PROJETO 

 

ADAPTAR – PME 

Adoção de medidas de controlo e higienização na prevenção à covid

Sistemas de Segurança, Lda. 

38.551,12 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia: FEEI – 19.267,36 EUR 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O presente projeto pretende fazer face às novas necessidades decorrentes da atual 

se em investimento na adaptação das instalações a métodos de organização do 

trabalho e de novas formas de relacionamento com clientes e fornecedores. Desta forma, preparou

nossa entidade para o estrito cumprimento das normas e recomendações das autoridades competentes.

Tendo em conta as necessidades de adaptação à nova realidade que se manifestaram urgentes, o 

ficou concluído em março de 2021. 

 

Adoção de medidas de controlo e higienização na prevenção à covid-19 

O presente projeto pretende fazer face às novas necessidades decorrentes da atual situação 

se em investimento na adaptação das instalações a métodos de organização do 

com clientes e fornecedores. Desta forma, preparou-se a 

nossa entidade para o estrito cumprimento das normas e recomendações das autoridades competentes. 

Tendo em conta as necessidades de adaptação à nova realidade que se manifestaram urgentes, o 



 

       

 

 

   

 

 

     

 


