
 
 

Designação do projeto: F3M Safe and ON Service 

 

Código do projeto: POCI-02-08B9-FEDER-054440 

Objetivo principal: ADAPTAR - Sistema de incentivos à adaptação da atividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: F3M – Information System S.A. 

 

Data de aprovação: 16-06-2020 

Data de início: 01-06-2020 

Data de conclusão: 17-12-2020 

Custo total elegível: 10.250,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER: 5.125,05 € 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O presente projeto pretende dotar a F3M Information Systems S.A, dos meios necessários à 

adaptação da sua sede ao novo contexto provocado pela pandemia SARS-COV-2. 

No atual contexto, os desafios são de várias ordens, e assim, completamente diferentes do que 

foram outrora. Vivemos hoje uma realidade desconhecida onde, tanto cidadãos como empresas, 

organismos públicos e privados são parte fundamental para os esforços de contenção desta 

pandemia. Trata-se, inequivocamente, de uma mudança estrutural na vida das pessoas e das 

organizações reservando à tecnologia um papel essencial. A prioridade da F3M Information 

Systems S.A. está em proteger os colaboradores, e as suas famílias bem como os Clientes. O 

esforço e o empenho, resultado da dedicação extrema dos seus profissionais, estão focados em 

garantir o funcionamento pleno dos serviços de gestão de um dos setores mais afetados pela 

pandemia: o Setor Não Lucrativo. Trabalhando com mais de 3000 Instituições em Portugal, a F3M 

é o fornecedor de tecnologias de informação, consultoria e formação por excelência assegurando 

a manutenção das soluções de software e infraestruturas críticas fundamentais para, neste 

momento particular, levar a cabo a sua importante missão: Fornecer soluções de Tecnologias de 

Informação e Comunicação, contribuindo para a melhoria da competitividade das organizações 

clientes, promovendo competências profissionais e pessoais de todos os colaboradores! No atual 

cenário, com desafios que se avizinham desconhecidos, a empresa não assume um papel 

secundário, pelo contrário, chamando a si um papel principal na retoma da economia nacional 

apoiando os seus Clientes, através de Braga e Lisboa, e transmitindo a segurança e confiança 

necessárias. Para melhor cumprir este papel, urge dotar a empresa e os seus Colaboradores de 

todos os meios necessários à continuidade do negócio garantindo assim todos os equipamentos, 

materiais e conhecimento para que o desconfinamento seja feito com a maior segurança 

transmitindo esta mesma imagem aos seus Clientes da Economia Social, Óticas, Saúde e Produção 

Têxtil. 


