
 

 

Designação do projeto:  SafePlace2Learn - Adaptação do Centro de Formação e do seu modelo de negócio à realidade 
imposta pela Covid-19 

Código do projeto:  CENTRO-02-08B9-FEDER-063487 
Objetivo principal:   Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
Região de intervenção:   CENTRO 
Entidade beneficiária:   503964280 MDAFCI - Formação, Consultoria e Inovação, Lda 
Data de aprovação:   2020-06-17 
Data de início:    2020-06-17 
Data de conclusão:   2021-03-17 
Custo total elegível:   € 39.800 
Apoio financeiro da UE  FEDER € 19.900,00 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
 
O projeto visa a adaptação da MDA_FCI a métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e 
fornecedores, às novas condições de distanciamento físico no contexto da pandemia COVID-19, garantindo o cumprimento das 
normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes. 
Apesar de estarmos perante um levantamento progressivo das atividades económicas, a formação presencial não pode ainda 
retomar o seu normal funcionamento, nos formatos que eram usuais. Existe agora a necessidade de observância de condições 
específicas de funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção individual, agendamento e 
distanciamento físico. A MDAFCI necessita de adaptar o seu centro de formação, , métodos de organização do trabalho e de 
relacionamento com clientes e fornecedores às novas condições de distanciamento físico no contexto da pandemia COVID -19, 
garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes. 
 
Ações a desenvolver 
 

 Aquisição de serviços de consultoria especializada para o redesenho do lay out das instalações e para a elaboração de 
planos de contingência empresarial e manuais de boas práticas. 

 Aquisição de serviços de consultoria especializada para a adaptação do modelo de negócio aos novos desafios do 
contexto subsequente à pandemia da doença COVID 19: 

 Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição inicial de 
aplicações em regimes de « software as a service », criação e publicação inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem 
como a inclusão ou catalogação em diretórios ou motores de busca;  

 Despesas com a intervenção de contabilistas certificados 
 
Indicadores de Resultado 
Concretização do projeto e seus objetivos nos termos em que foi aprovado 


