
Designação do Projeto: MOLDEGAMA - Adaptação ao Contexto Covid-19

Código do Projeto:  POCI-02-08B9-FEDER-071153

Objetivo: Adaptação da atividade empresarial às novas condições do contexto da 
doença COVID-19, garantindo assim a máxima segurança de todos os colaboradores e 
clientes.

Região de Intervenção: Centro

Entidade Beneficiária: MOLDEGAMA – Moldes Técnicos, SA.

Data de Aprovação: 05/08/2020

Data de Início: 08/06/2020

Data de Conclusão: 30/11/2020

Custo Total Elegível: 11.200,00€

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER 5.600,00€







 









            

      

             





































 




              
             
          













           



             






              







            









            



     


           












     
           

























