
 

 

Designação do projeto | Qualificar o ginásio para adaptá-lo às novas condições no contexto do 

COVID-19 

Código do projeto | NORTE-02-08B9-FEDER-068564 

Objetivo principal|Adaptar os espaços necessários e/ou de apoio à prática da atividade física, dando 

melhores condições para evitar a propagação da doença. 

Região de intervenção| Norte 

Entidade beneficiária | STOP RITMO, LDA 

 

Data de aprovação |10-07-2020 

Data de início |01-06-2020 

Data de conclusão |30-11-2020 

Custo total elegível |23.017,08 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 11.508,54 EUR 

 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

Objetivos: 

- Proteger os colaboradores e clientes e manter o espaço seguro; 

- Realizar apropriações para respeitar o distanciamento de segurança e as medidas de prevenção de 

contágio; 

- Qualificar as infraestruturas / equipamentos para assegurar as condições higio-sanitárias 

necessárias; 

- Adaptar plataforma online para marcação prévia de aulas; 

- Adaptar o modelo de negócio aos novos desafios subsequente à pandemia da doença COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atividades e resultados esperados/atingidos: 
 

O projeto de investimento visa a qualificação de processos e serviços da empresa Stop Ritmos, 

nomeadamente na adaptação do ginásio, métodos de organização de trabalho e de relacionamento 

com clientes e colaboradores às novas condições do contexto da doença COVID-19, garantindo o 

cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes. 

 

Neste sentido, estão contempladas as seguintes ações de intervenção no âmbito do presente 

projeto de investimento: 

 

- Custos com a reorganização e adaptação dos espaços e alterações de layout, que permitam 

implementar as orientações e boas práticas das autoridades competentes, designadamente, 

medidas de higiene, segurança e distanciamento físico; 

- Aquisição de equipamentos de higienização e de dispensa automática; 

- Custos com a aquisição e colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao público, 

incluindo sinalização dos espaços; 

- Aquisição de serviços de consultoria especializada para a adaptação do modelo de negócio aos 

novos desafios do contexto devido ao COVID-19; 

- Custos com a adaptação de plataforma eletrónica para agendamento prévio de aulas. 

 

Estas ações são precisas para dotar as instalações de condições necessárias para respeitar o 

distanciamento de segurança e implementar medidas de prevenção do contágio, atendo à elevada 

gama de serviços oferecida que atraem um público-alvo diverso, envolvendo indivíduos com 

diferentes necessidades e faixas etárias. 

 


