
FICHA PROJETO PT2020 
 

 

 A Postura Obrigatória, Lda, possui um projeto de investimento financiado pelo 
Portugal 2020 (Programa Operacional do Centro – Centro 2020), na tipologia de 
DLBL (Investimentos no contexto de desenvolvimento local de base comunitária) 
(intervenção GAL PRÓRAIA) SI2E. 

Designação do projeto: POLIS GYM / POLIS FITNESS CLUB – Atividade de Bem-
Estar Físico e Psicológico, de Ginásios e Outras Atividades de Saúde Humana e 
Ensinos Desportivos e Recreativos. 

Códigos dos Projetos: Centro-05-5141-FEDER-000322 e Centro-05-4740-FSE-000224 
 

Objetivos Principais: 

Promover: A competitividade e crescimento sustentado da empresa; O 
alargamento da cadeia de valor, através de novos serviços a prestar; O 
Posicionamento em mercado com elevada intensidade tecnológica; O 
melhoramento contínuo dos seus RH; A diversificação da carteira de clientes; A 
melhoria contínua da qualidade e rentabilização dos recursos; Hábitos saudáveis 
desportivos, alimentação, prevenção e tratamento de lesões e do corpo; Criar 
emprego qualificado e fixar pessoas no interior; Contenção de riscos. 

Região de intervenção: Centro 
Entidade Beneficiária: Postura Obrigatória, Lda. 

 

Centro-05-5141-FEDER-000322 FEDER 
 

Centro-05-4740-FSE-000224 FSE 

Data de aprovação 21/06/2018 
 

Data de aprovação 21/06/2018 

Data de início 01/07/2017 
 

Data de início 29/01/2018 

Data de conclusão A decorrer 
 

Data de conclusão A decorrer 

Custo total elegível aprovado 93.829,66 € 
 

Custo total elegível aprovado 25.279,20 € 

Apoio Financeiro da EU 
Aprovado 

46.914,83 € 
 Apoio Financeiro da EU 

Aprovado 
21.487,32 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O Projeto POLIS GYM / POLIS FITNESS CLUB tem como objetivos, a 
endogeneização de competências formativas e capacidades, resultantes de 
experiências adquiridas de dois dos seus fundadores, para o lançamento de novos 
serviços e outros melhorados, na área do desporto em ginásio e ao ar livre, com 
particular enfoque, na melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas, 
através da criação de postos de trabalho qualificados e de investimentos 
relevantes, nomeadamente, a construção das próprias instalações e seu 
apetrechamento com máquinas e equipamentos de ginásio, com tecnologia de 
última geração, para a persecução desses objetivos. 


