DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Projeto ADAPTAR PME. MÓVEIS TRALHÃO design com
segurança para todos os stakeholders.
CÓDIGO DO AVISO: Nº 16/SI/2020
CÓDIGO DO PROJETO: 066625
OBJETIVO PRINCIPAL: Adaptar a atividade da empresa aos cuidados sanitários e segurança das
pessoas em contexto de pandemia COVID-19
REGIÃO DE INTERVENÇÃO: Centro
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: MÓVEIS TRALHÃO, Lda.
DATA DE APROVAÇÃO: 29/06/2020
DATA DE INÍCIO: 29/06/2020
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2020, prorrogado pelo Programa para 31/03/2021
INVESTIMENTO CANDIDATADO: 39.736,00 €;
INVESTIMENTO ELEGÍVEL: 28.174,00 €
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento – FEDER - 14.087,00 €

OBJETIVOS:
Fortalecer a segurança dos colaboradores, clientes e fornecedores num contexto de surto
pandémico;
Mitigar riscos de contágio;
Investir em recursos e tecnologia;
Adaptar métodos de trabalho;
Qualificar a empresa.

ATIVIDADES:
Elaboração e implementação de um Plano de Contingência;
Redifinição de Layout do showroom e espaços de trabalho c/ vista à segurança:
Readaptação dos espaços físicos de trabalho e showroom;

Investimento em equipamentos de higienização ;
Investimento em dispositivos de controlo e distanciamento físico;

Aposição de sinalética e circuitos de segurança;
Desinfeção de instalações;
Investimento em novos métodos de organização e gestão – teletrabalho, desmaterialização de
processos, presença reforçada na web.

RESULTADOS ESPERADOS:
Segurança e mitigação de risco em contexto de pandemia;
Qualificação da empresa;
Modelo de negócio orientado para a economia digital;
Otimização dos processos internos de gestão organizacional e novos métodos de trabalho;
Melhoria do posicionamento da empresa enquanto empresa segurança quer no mercado
nacional como no internacional;
Proximidade aos clientes e aos trabalhadores com recurso às TIC.

RESULTADOS ATINGIDOS:
ATINGIDO - Segurança e mitigação de risco em contexto de pandemia;
ATINGIDO - Qualificação da empresa;
ATINGIDO - Modelo de negócio orientado para a economia digital;
PARCIALMENTE ATINGIDO - Otimização dos processos internos de gestão organizacional e
novos métodos de trabalho;
ATINGIDO - Melhoria do posicionamento da empresa enquanto empresa segurança quer no
mercado nacional como no internacional;
ATINGIDO - Proximidade aos clientes e aos trabalhadores com recurso às TIC.

