
 

 

 

Projeto | 56.995 

Código da Operação | POCI-02-08B9-FEDER-056995 

Designação do Projeto | ADAPTAR – PME  

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte 

Data de aprovação |07/07/2020  

Data de início | 17/08/2020 

Data de fim |30/12/2020 

Investimento Elegível | 19.117,50 €  

Apoio Financeiro da UE | FEDER 9.558,75 €  

 

Objetivos, Atividades e Resultados Esperados 

No âmbito das medidas excecionais estabelecidas relativas à situação epidemiológica causada pela 
doença COVID-19, a Bateira & Ferreira, tem a necessidade de adaptar o seu negócio para cumprir as 
medidas excecionais obrigatórias, assim como a responsabilidade de minorar o risco de contágio e de 
propagação da doença e garantir as condições de segurança obrigatórias aos seus clientes. 

A Bateira & Ferreira é uma Pequena empresa classificada como PME, de Alojamento local que conta com 
48 apartamentos, localizados na cidade do Porto. O seu objetivo é oferecer um serviço de qualidade 
máxima aos clientes que visitam os seus modernos e luxuosos apartamentos e, neste momento garantir 
que os seus clientes tenham todas as condições de higiene, distanciamento e segurança nas suas 
instalações. Para observar as condições especificas de funcionamento dos seus apartamentos a empresa 
terá que realizar investimentos para cumprir as medidas excecionais, incluindo regras de lotação para 
evitar dificuldades no cumprimento do distanciamento obrigatório, utilização de equipamentos de 
proteção individual para garantir a segurança de clientes, colaboradores e fornecedores; agendamento e 
distanciamento físico para cumprir com as medidas excecionais impostas; higienização regular dos 
espaços, adquirindo e instalando equipamentos de higienização e de dispensa automática de 
desinfetantes; reorganização e adaptação de locais de trabalho e 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; exibir informação e 
orientação aos colaboradores e ao público, incluindo sinalização vertical e horizontal, no interior e exterior 
dos espaços, nomeadamente em todos os apartamentos e zonas comuns e nas entradas dos 
apartamentos e zonas de Check-in e Check-out; contratar serviços de desinfeção para garantir a máxima 
segurança e diluir o perigo de contaminação, dada a utilização dos apartamentos por pessoas de várias 
origens. Elaborar planos e manuais de contingência para informação das medidas adotadas pela empresa 
aos clientes, colaboradores e fornecedores. 

 


