
Designação do projeto | Programa ADAPTAR para as PME 

Código do projeto | CENTRO-02-08B9-FEDER-071992 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME na 
Adaptação da atividade empresarial ao contexto da COVID 19 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | NFCLUBE - NUTRIÇÃO E FITNESS,  
UNIPESSOAL, LDA 

Data de aprovação | 03-09-2020 

Data de início | 02-07-2020 

Data de conclusão | 30-03-2021 

Custo total elegível | 23.751,35 € 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDR – 11.875,68€ 

Objetivos, atividades e resultados esperados | O presente projeto 
efetuou investimentos de forma a mitigar os efeitos de uma possível 
contaminação da população do Ginásio NFCLUBE+SAÚDE com o SARS-CoV-2.

A intervenção, aplicou-se a toda a população do Ginásio NFCLUBE+SAÚDE, no 
âmbito da infecção pelo novo Corona vírus SARS-CoV-2, assim como os 
procedimentos a adotar, de acordo com a informação disponibilizada pela 
DGS, de conhecimento público disponível em www.dgs.pt e a orientação nº 
030/2020 de 29/05/2020 atualizado a 12/06/2020.

O ginásio, esteve preparado para enfrentar, de modo adequado, as possíveis 
consequências da pandemia de Corona vírus (COVID-19), nomeadamente, os 
colaboradores, os clientes/sócios, visitantes, bem como terceiros que nas suas 
atividades de limpeza e manutenção do espaço tenham necessidade de o 
frequentar.



 

 

Ficha de Projeto 
 

Designação: Empreendedorismo SI 2E – GAL ADAE RURAL 

Programa Operacional: Programa Operacional Regional do Centro 

Eixo Prioritário: Fortalecer a coesão social e territorial (APROXIMAR E CONVERGIR) 

Objetivo Temático: Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer 

discriminação 

Designação: Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária; 

Identificação da Operação/Código Universal: CENTRO-05-5141-FEDER-000937 

Designação da Operação: NFCLUBE + SAUDE 

Entidade beneficiária: NFCLUBE - NUTRIÇÃO E FITNESS, UNIPESSOAL LDA 

Data de aprovação da operação: 14/05/2019 

Data de início da Operação: 01/01/2018 

Data de fim da operação: 30/06/2019 

Custo total elegível: 72.894,94 EUR  

Apoio financeiro da União Europeia (FEDER): 36.447,47 EUR  

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O NFCLUBE, com o presente projecto, pretende continuar a oferecer condições ideais para o 

desenvolvimento dos clientes, dispondo de um espaço reservado para a prática de várias 

modalidades, PowerStep, PowerPump, Zumba, Abs/braços, Jump, FitGap, PowerCycling, 

oferecendo a possibilidade de treino supervisionado por Personal Trainer e nutricionista para o 

acompanhamento nutricional dos clientes.  

Através de investimento em obras de adaptação e equipamentos, pretende-se aumentar a 

capacidade do Ginásio, e torná-lo consecutivamente mais viável, num mercado em que a 

concorrência próxima, não terá a mesma dimensão, nem a capacidade de acompanhamento 

deste investimento fundamental para o futuro do ginásio NFCLUBE. 
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