
Designação do projeto |Adaptação da Atividade ao Contexto da Pandemia COVID-

19 - Clínica de Reabilitação D. Afonso Henriques  

Código do projeto |NORTE-02-08B9-FEDER-055306 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |Norte 

Entidade beneficiária |Clínica de Reabilitação D. Afonso Henriques, Lda. 

Data de aprovação | 06-07-2020 

Data de início | 31-08-2020 

Data de conclusão | 31-03-2021 

Custo total elegível |28.610,28 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 14.305,14 EUR 

A Clínica de Reabilitação D. Afonso Henriques, pela natureza do negócio que 

desenvolve e que requer o contacto direto com pacientes, foi forçada a 

suspender a sua atividade perante a pandemia da doença COVID-19, visando 

proteger os seus colaboradores e clientes. A empresa encontra-se, 

progressivamente, a retomar a sua atividade, sendo urgente proceder à 

adaptação do seu estabelecimento, bem como adotar métodos de organização 

do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores ajustados às novas 

condições de distanciamento físico, cumprindo as normas e as recomendações 

das autoridades competentes. 

O projeto apresentado surge, assim, com o objetivo de apoiar a Clínica de 

Reabilitação D. Afonso Henriques a adaptar a sua atividade ao atual contexto 

gerado pela pandemia COVID-19, adotando medidas que tornem seguro o 

processo de desconfinamento quer para os seus colaboradores, quer para os 

clientes, reafirmando a confiança destes com as medidas de segurança e higiene 

implementadas para, assim, retornarem aos cuidados de saúde que necessitam. 



Designação do projeto | Adaptação da Atividade da Clínica de Medicina 

Física de Edgar Tamegão, Lda. ao contexto da Pandemia COVID-19  

Código do projeto |NORTE-02-08B9-FEDER-055627 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |Norte 

Entidade beneficiária |Clínica de Medicina Física de Edgar Tamegão, Lda. 

Data de aprovação | 06-07-2020 

Data de início | 31-08-2020 

Data de conclusão | 31-03-2021 

Custo total elegível |26.862,14  EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 13.431,07  EUR 

Perante a situação epidemiológica existente atualmente no mundo em virtude do 

COVID-19, a empresa encontra-se a reunir um conjunto de esforços por forma a 

adaptar-se às exigências desta nova realidade e a para prestar os seus serviços 

com o máximo de segurança para os seus utentes e colaboradores. Nesse sentido, 

a organização assume a necessidade de adaptar o seu estabelecimento, alterar 

métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e 

fornecedores que permitam o distanciamento físico e o cumprimento das normas 

estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes. O projeto 

apresentado visa apoiar a empresa neste processo, possibilitando-lhe dar 

continuidade à implementação de um conjunto de medidas que lhe permitam ter 

um papel ativo no combate à pandemia da doença COVID-19. 



Designação do projeto | Adaptação da Clinefe ao contexto COVID-19 
Código do projeto |NORTE-02-08B9-FEDER-054489 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |Norte 

Entidade beneficiária |CLINEFE-CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA DE GUEIFÃES S.A. 

Data de aprovação | 06-07-2020 

Data de início | 31-08-2020  

Data de conclusão | 22-03-2021 

Custo total elegível |38.500,00 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 19.250,00 EUR 

Perante a situação epidemiológica existente atualmente no mundo em virtude do COVID-19, a empresa encontra-se a 
reunir um conjunto de esforços por forma a adaptar-se às exigências desta nova realidade e a para prestar os seus 
serviços com o máximo de segurança para os seus utentes e colaboradores. Nesse sentido, a organização assume a 
necessidade de adaptar o seu estabelecimento, alterar métodos de organização do trabalho e de relacionamento com 
clientes e fornecedores que permitam o distanciamento físico e o cumprimento das normas estabelecidas e das 
recomendações das autoridades competentes. O projeto apresentado visa apoiar a empresa neste processo, 
possibilitando-lhe dar continuidade à implementação de um conjunto de medidas que lhe permitam ter um papel 
ativo no combate à pandemia da doença COVID-19. 

 
 
 

 
 



Designação do projeto | Adaptação da Clínica Dr. Rolando Barbosa ao 
contexto COVID-19 
Código do projeto |NORTE-02-08B9-FEDER-55575  

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |Norte 

Entidade beneficiária |CLÍNICA DR. ROLANDO BARBOSA - MEDICINA FÍSICA E 
REABILITAÇÃO, LIMITADA 
 Data de aprovação | 07-07-2020 

Data de início | 31-08-2020  

Data de conclusão | 31-03-2021 

Custo total elegível |21.994,28 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER –10.997,14EUR 

A situação excecional que nos encontramos a atravessar veio obrigar a uma restruturação 
quase total das empresas, seja na sua forma de atuação, no seu modelo de negócios, no 
seu dia-a-dia, etc. 
No sentido de tomar as necessárias medidas preventivas para manter os espaços o mais 
seguros possível, torna-se necessário adotar procedimentos que garantam o 
distanciamento social. Assim sendo, revela-se imprescindível a aquisição de serviços de 
consultoria especializada para o  redesenho do lay-out e a reorganização e adaptação dos 
locais de trabalho, a colocação de informação e sinalização covid-19, instalação de 
equipamentos de desinfeção para utilização dos utentes e dos colaboradores, a desinfeção 
quinzenal do espaço com agentes virucidas e limpeza avac. 
Pretende-se a instalação de dispositivos de gestão de doentes, com atendimento e 
pagamento automático e a aquisição de um sistema de controlo de acessos é também 
essencial.  
Além disso é necessária a elaboração de planos de contingência e boas práticas e 
torna-se essencial a adaptação do modelo de negócios. 
Estes investimentos são essenciais para a adaptação da empresa ao contexto COVID-19 e 
redução dos riscos de contágio. 
 



Designação do projeto |Adaptação da atividade da Clínica Fisiátrica de Braga ao 

Contexto da Pandemia COVID-19  

Código do projeto |NORTE-02-08B9-FEDER-055899 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |Norte 

Entidade beneficiária |Fisimassagem – Clínica Fisiátrica de Braga, Lda. 

Data de aprovação | 06-07-2020 

Data de início | 05-08-2020 

Data de conclusão | 22-02-2021 

Custo total elegível |31.458,69  EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 15.729,35 EUR 

Perante a situação epidemiológica actual, torna-se necessária a adaptação dos 

espaços e procedimentos de modo a garantir a segurança de utentes e 

colaboradores. Nesse sentido, com o apoio do presente projeto, a empresa 

pretende alterar os métodos e procedimentos que permitam o distanciamento 

social e o mínimo contacto, passando pela implementação de medidas de 

higienização dos espaços e pessoas, contratação de serviços de desinfeção e 

disponibilização de equipamentos de proteção individual. As medidas que se 

pretendem implementar serão adaptadas e conjugadas diariamente em prol do 

bom funcionamento da clínica, para garantir a segurança dos utentes e 

colaboradores, seguindo as normas indicadas pela Direção Geral de Saúde. 


