
Designação do projeto | ADAPTAR - Sistema de incentivos à adaptação da atividade das PME
Código do projeto | 67064 Aviso 16/SI/2020
Objetivo principal| Adaptar estabelecimento para minimizar contacto dos clientes com 
plataformas físicas, como portas e meios pagamento.
Região de intervenção | Valongo - Porto
Entidade beneficiária | MR. V. Restaurante Lda

Data de aprovação | 29-07-2020
Data de início | 03-06-2020 
Data de conclusão | 25-03-2021
Custo total elegível | 32.900,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER
Apoio financeiro público nacional/regional | Turismo de Portugal  – 16.450,00 EUR

Projeto com objetivo de proporcionar aos clientes melhores condições de 
conforto e confiança em face da Pandemia COVID19. Instalação de porta 
automática de acesso ao estabelecimento, instalação de equipamentos de 
pagamento, instalação de dispensadores de álcool todos com funções 
contacless. Clientes devem poder aceder ao estabelecimento, usufruir da 
refeição pagar e sair sem necessidade de contacto físico com 
equipamentos. Objetivos alcançados com instalação dos equipamentos.



Designação do projeto | ADAPTAR - Sistema de incentivos à adaptação da atividade das PME
Código do projeto | 66963 Aviso 16/SI/2020
Objetivo principal| Adaptar estabelecimento para minimizar contacto dos clientes com 
plataformas físicas, como portas e meios pagamento.
Região de intervenção | Maia - Porto
Entidade beneficiária | Churrasco.M Restaurante Lda

Data de aprovação | 29-07-2020
Data de início | 10-09-2020 
Data de conclusão | 25-03-2021
Custo total elegível | 25.650,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER
Apoio financeiro público nacional/regional | Turismo de Portugal  – 12.825,00 EUR

Projeto com objetivo de proporcionar aos clientes melhores condições de 
conforto e confiança em face da Pandemia COVID19. Instalação de porta 
automática de acesso ao estabelecimento, instalação de equipamentos de 
pagamento, instalação de dispensadores de álcool todos com funções 
contacless. Clientes devem poder aceder ao estabelecimento, usufruir da 
refeição pagar e sair sem necessidade de contacto físico com 
equipamentos. Objetivos alcançados com instalação dos equipamentos.


