
 

 

 

Designação do Projeto | +CO3SO Emprego Interior 

Código do Projeto | CENTRO-05-4740-FSE-001971  

Objetivo Principal | Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer 

discriminação 

Região de Intervenção | CENTRO 

Entidade Beneficiária | A+C AMBIENTE E CERTIFICAÇÃO, LDA.  

 

Data de aprovação | 06-07-2021 

Data de Inicio | 01-11-2020 

Data prevista de conclusão | 31-10-2023 

Custo total elegível | 155 925,00 € 

Apoio financeiro da união europeia | 132 536,25 € 

Apoio financeiro público nacional | 23 388,75 €  

 

Objetivos, atividades e resultados esperados  

O presente projeto prevê a criação de 3 postos de trabalho, sendo dois deles licenciados. 

A A+C AMBIENTE E CERTIFICAÇÃO, LDA é uma empresa que se dedica à realização de 

inspeções de gás, certificações energéticas e aprovação de projetos de instalação de gás. 

Reconhecida pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e acreditada pelo Instituto 

Português da Acreditação (IPAC) como Entidade Inspetora de Gás, pretende que todos 

os projetos e trabalhos sejam realizados com brio, rigor e boa disposição. 



Cofinanciado por:

Designação do Projeto: Projeto A+C - Covid19

Código do projeto: CENTRO-02-08B9-FEDER-068083 

Objetivo principal: Inovação organizacional e gestão - Adaptação da atividade empresarial ao 
contexto COVID-19

Região de Intervenção: Centro

Entidade beneficiária: A+C AMBIENTE E CERTIFICAÇÃO, LDA

Data Aprovação: 2020-11-05

Data início: 2020-06-05

Data conclusão: 2021-03-29

Custo total elegível: 39.715,25 €

Apoio financeiro da União Europeia: 19.857,63 €

Objetivos, atividade e resultados esperados/atingidos:

O projeto de adaptação das normas e recomendações das Autoridades Competentes tem 3 
vertentes distintas, no caso da A+C: a vertente do espaço físico do escritório, a vertente do trabalho 
dos técnicos no exterior e a vertente do software e hardware de apoio e suporte da atividade 
desenvolvida. 

Vertente espaço físico do escritório.
Atualmente o espaço de trabalho é um OpenOffice, onde trabalham permanentemente 5 
colaboradores, de forma não permanente 6 técnicos do quadro, mais técnicos subcontratados e o 
atendimento a clientes presencial.
Esta foi a forma adotada e é a ideal para o trabalho da equipa A+C contudo, face à nova realidade e 
às recomendações de segurança, optou-se pela divisão deste espaço, de forma a separar os locais 
de trabalho e a área de atendimento dos clientes.
Neste investimento está, também, contemplado o recurso a equipamentos de proteção individual de 
trabalho, bem como equipamentos de proteção para o escritório.

Vertente do trabalho dos técnicos do exterior.
Logo à partida, temos o investimento nos equipamentos de proteção individual de trabalho, de 
acordo com as recomendações das Autoridades Competentes.
Uma vez que são utilizados equipamentos de medição que diariamente circulam por vários técnicos, 
vai ser reforçado o investimento neste género de equipamentos, de forma a evitar ao mínimo a 
partilha de material e equipamento, cumprindo-se assim com as normas e  recomendações das 
Autoridades Competentes.

Vertente de Software e Hardware
Serão tomados um conjunto de procedimentos e de desenvolvimentos de software, no sentido de se 
desmaterializar o processo com o objetivo de se evitar que o cliente tenha de vir ao escritório 
entregar documentação e solicitar alguns serviços, bem como reduzir a necessidade dos técnicos 
virem ao escritório levantar documentos e passarem o tempo no escritório a analisarem essa mesma 
documentação


