
 
Designação do projeto: 
 ADAPTAR RAM  
 

Código do projeto: 
 M1420-03-08B9-FEDER-000036   
 

Objetivo principal: 
 Com este projeto, a PTNEARSOFT, Lda. consegue criar as condições necessárias à retoma da atividade 
empresarial, recorrendo ao apoio na adaptação do seu estabelecimento face às novas condições de 
distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia COVID-19, salvaguardando a saúde 
pública, minorando o risco de contágio e de propagação da doença.  
 
 

Região de intervenção: 
Região Autónoma da Madeira 

 
Beneficiário: 
PTNEARSOFT, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) 
 
 

Data de aprovação:  
Data de início:  
Data de conclusão: 
Custo total elegível: 
FEDER:  
Apoio Público Regional:  

09-06-2020 
04-05-2020 
31-12-2020 

3.526,96 EUR 
2.398,33 EUR 
423,24 EUR 

 

Objetivos: 
O projeto reúne todas as despesas já efetuadas e previstas até final do ano para fazer face ao 
conjunto de medidas necessárias para fazer face ao contágio e propagação da doença COVID-19. 
Através destas medidas, a empresa conseguirá retomar a sua atividade normal, com vista à 
recuperação e revitalização da economia da região, garantindo as normas estabelecidas e 
recomendações das autoridades competentes.                                                                                               
Os investimentos deste projeto englobam várias despesas para proteção individual dos funcionários, 
bem como equipamentos de desinfeção e respetivos consumíveis, para garantir as condições de 
higiene necessárias.                                                                                                                                                  
A empresa irá também investir no isolamento físico de espaços de produção, tendo previsto a compra 
de algumas secretárias e cadeiras, que lhe permitam garantir o distanciamento físico necessário entre 
os funcionários da empresa.                                                                                                                              
Está prevista ainda a despesa com a intervenção do contabilista para validação da despesa efetuada 
ao longo do projeto. 
 

Atividades (resultados esperados/atingidos): 
Os objetivos atingidos correspondem exatamente aos objetivos esperados, nomeadamente a 
aquisição de moliário  colaboradores, mobiliário (secretárias e cadeiras) que permitiram garantir o 
distanciamento social e minimizar o risco de contágio e propagação da doença COVID-19, bem como 
equipamentos de desinfeção e respetivos consumíveis para garantir todas as condições de higiene 
necessárias.  
 



 

 
Fotos 

 

 

 

 
Vídeos ou outros suportes audiovisuais: 

Escolha um bloco modular. Escolha um bloco modular. Escolha um bloco modular. 

 
 


