CANDIDATURA N.º 069372 – ADAPTAR - PME
A ARISDOURO – GESTÃO HOTELEIRA, LDA., tem em curso um projeto de investimento, a realizar entre Maio
e Novembro de 2020, apoiado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), no
âmbito do PORTUGAL 2020, cujo objetivo é a adoção de medias de segurança no seguimento da pandemia
COVID-19.
O investimento será efetuado na reorganização e adaptação de locais de trabalho e/ou alterações de layout, na
aquisição e instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática de desinfetantes,
aquisição e instalação de dispositivos de pagamento automático, incluindo os que utilizem tecnologia
contactless, aquisição e instalação de outros dispositivos de controlo e distanciamento físico, em custos com
a aquisição e colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao público, incluindo sinalização
vertical e horizontal, no interior e exterior dos espaços, na contratação de serviços de desinfeção das
instalações, aquisição de serviços de consultoria especializada para o redesenho do layout 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 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 e em despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisores oficiais de
contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento.
______________________________________________________________
Designação da operação: Renascer COVID
Código do projeto: POCI – 02 – 0889 – FEDER - 69372
Objetivo principal: Reforçar a competitividade da empresa
Região de intervenção: Norte
Entidade beneficiária: ARISDOURO – GESTÃO HOTELEIRA, LDA
Data da aprovação: 2020-07-10
Data de início: 2020-05-28
Data de conclusão: 2020-11-24
Montante elegível: 39.567,99 Euros
Apoio financeiro da UE (FEDER): 19.784,00 Euros
O investimento visa a adoção de medias de segurança no seguimento da pandemia COVID-19, com a
aquisição de equipamentos de higienização e serviços de consultadoria.

