Designação do projeto: ADAPTAR – PME DIMENÇÃO FOOD
Código do projeto: LISBOA-02-08B9-FEDER-052110
Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Lisboa
Entidade beneficiária: DIMENSÃOFOOD LDA
Data de aprovação: 2020-06-23
Data de início: 2020-05-18
Data de conclusão: 2021-03-31
Custo total elegível: 40.000,00 EUR
Apoio financeiro Público Nacional / União Europeia (FEDER): 20.000,00 EUR
ENTIDADE: A DIMENSÃOFOOD LDA desenvolve a sua atividade em 4 conceitos de negócio
distintos, mas complementares entre si, três deles na área de restauração e um na área dos
eventos. Atualmente possui 4 estabelecimentos de restauração na Área Metropolitana de
Lisboa e projetos de expansão significativos. As unidades existentes são as Sente, um conceito
“Coffee House”, com um estabelecimento em Loures e outro em Odivelas, o Cachorro à
Portuguesa, com um estabelecimento em Odivelas, e o Croissant, um estabelecimento
especializado localizado em Oeiras. A empresa dedica-se ainda à organização de eventos.

OBJETIVO: O projeto em apreço visa adaptar os espaços de restauração, melhorar métodos de
organização do trabalho e de relacionamento físico e digital com clientes e fornecedores para
dar resposta às novas condições de distanciamento no contexto da pandemia COVID-19,
cumprindo as normas e as recomendações das entidades competentes. O investimento a
realizar, que abrange todas as áreas de negócio da empresa e os seus estabelecimentos, serão
os seguintes: Colocação de barreiras acrílicas e outras barreiras protetoras; Aquisição de
dispensadores de higienização (nomeadamente modelos com pedal, que evitam o contato das
mãos com o dispensador; Colocação de sinalética orientadora e painéis e outra informação, no
interior e exterior; Contratação de serviços especializados de desinfeção das instalações dos
espaços de trabalho e de atendimento e serviço ao público; Captação de vídeo, Edição de vídeo,
Sessão fotográfica; Produção de novos conteúdos digitais e trabalho de subida na indexação em
motores busca; Contratação de apoio especializado para redesenho de layout e sistematização
de planos de contingência.
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