
  

Projeto Nº 068716  

Designação do Projeto | Adaptação da Atividade da Jaime de Carvalho & Filhos ao 

Contexto da Pandemia COVID-19 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | Jaime de Carvalho & Filhos, S.A. 

 

Data de aprovação | 25-06-2020 

Data de início | 27-05-2020 

Data de conclusão | 24-03-2021 

Custo total elegível | 5.640,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 2.820,00 € 

 

 

 

Descrição do Projeto| A pandemia da doença COVID-19 tem suscitado, a nível mundial, a 

adoção de medidas legislativas excecionais com profundo impacto nas empresas de 

diferentes sectores e na sociedade em geral. 

As implicações são amplas e complexas, tendo sido suspensas e restringidas atividades 
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económicas diversas, nomeadamente de natureza comercial e de serviços pessoais. Os 

hábitos de consumo, estilos de vida e de trabalho foram consequentemente alterados de 

forma a acautelar os impactos deste vírus na saúde pública. 

A empresa Jaime de Carvalho & Filhos dedica-se à comercialização de uma vasta gama de 

bebidas para o canal Horeca (Hotelaria, Restauração e Cafés), setores cuja atividade foi 

suspensa/restringida de forma abrupta. Tal facto teve, num curto espaço de tempo, um 

impacto significativo na empresa, tendo esta de interromper a sua atividade em 

consequência do adiamento/cancelamento das encomendas por parte dos seus clientes.  

Apesar do combate à pandemia permanecer uma prioridade, é importante conter os 

impactos significativos e transversais que esta doença causou na economia nacional e 

internacional. Deste modo, importa à empresa iniciar a recuperação e revitalização do seu 

negócio, acompanhando e dando resposta às necessidades dos seus clientes que, de uma 

forma gradual e ainda lenta, se encontram a reiniciar a atividade. Para a Jaime de Carvalho 

& Filhos conseguir retomar a sua atividade, preservando a segurança dos colaboradores, 

clientes, fornecedores e demais parceiros, necessita de adaptar o seu estabelecimento, de 

implementar métodos de organização de trabalho e de relacionamento com os mesmos 

que respondam às novas condições de distanciamento físico no contexto da pandemia 

COVID-19 e assegurem o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações 

das autoridades competentes. Assim, com o apoio do projeto em apreço, a organização 

pretende realizar um conjunto de investimentos que lhe possibilite adaptar a sua atividade 

face ao novo contexto gerado pela COVID-19, designadamente: 

- Aquisição e instalação de quipamentos de dispensa automática de desinfectantes que 

permitam aos colaboradores e aos demais visitantes higienizarem as mãos 

frequentemente, sem necessidade de qualquer contacto com os equipamentos, dados 

estes serem automáticos; 

- Colocação e distribuição por vários pontos das suas instalações cartazes e folhetos 

informativos acerca das medidas de higienização e boas práticas que devem ser adotadas 

no âmbito da contenção da doença COVID-19; 

- Colocação de sinalização vertical e horizontal nas distintas áreas da empresa, por forma a 

orientar e a definir espaços mínimos de segurança entre pessoas e a definir os percursos a 

utilizar pelas mesmas, promovendo assim medidas de distanciamento físico; 

- Desinfeção periódica das instalações da empresa com agentes virucidas por forma a 

promover um ambiente seguro para os seus Recursos Humanos e demais parceiros da 

empresa; 

- Adesão inicial a uma plataforma eletrónica, nomeadamente a criação da loja online, 

orientada para o negócio B2B, com vista a aproximar-se do cliente e a estabelecer uma 

nova interação com o mesmo; 

- Criação e publicação de conteúdos eletrónicos na loja virtual; 

- Despesas com a intervenção de contabilista certificado que irá garantir a correta 

contabilização das faturas relativas ao projeto, validando e certificando as despesas 

imputáveis em sede de pedidos de reembolso. 


