
 

 

Designação do Projecto: Inovação Produtiva – COVID 19 --- Sistema de Incentivos à 

Adaptação da Actividade das MicroEmpresas ao Contexto da Pandemia COVID 19 

(Decreto-Lei N.º 20-G/2020, de 14 de Maio) 

Código do Projecto: 14 / SI / 2020 – Candidatura N.º 48.916 

Objectivo Principal: Divisórias e Separadores em Acrílico e Policarbonato para Veículos 

Urgentes, Transportes Públicos e Privados 

Região de Intervenção: Nuts II - Centro 

Entidade Beneficiária: RICARDO FERREIRA AUTO – Reparação de Automóveis, 

Unipessoal, Lda. 

Data de Aprovação: 2020-05-25 

Data de Início: 2020-06-01 

Data de Conclusão: 2020-08-31 

Custo Total Elegível: 280.960,00 euros 

Apoio Financeiro da União Europeia: 213.536,00 euros 

Objectivos: dotar a Empresa de capacidades operacionais para a Produção de divisórias 

e separadores em Acrílico e Policarbonato, de aplicação em transportes de urgência de 

doentes (ambulâncias, INEM, outras viaturas médicas), transportes públicos e 

privados, constituindo aquelas uma barreira repelente de germes, vírus e bactérias, 

incrementada pela característica única de fecho hermético entre as divisões nos 

veículos. Em termos práticos, estas protecções têm por objectivo o bloqueamento 

total de partículas de saliva, respiração e suor entre o motorista (ou as pessoas no 

banco da frente) e os passageiros (ou as pessoas no banco de trás). 

Actividades: Realização de dois tipos de trabalhos distintos em termos de produto, 

mas análogo em modo de preparação. O desenho e preparação de separadores em 

acrílico e policarbonato, é semelhante em termos de processo produtivo 

(equipamentos, técnicas, layout e manuseamento), havendo diferença profunda no 

tipo e qualidade da matéria-prima utilizada. 

Resultados Esperados: A concretização deste projecto, para além de medida de defesa 

dos profissionais e passageiros que utilizam os veículos, evitando a propagação do 

virús entre pessoas utilizadoras de veículos, permitiu à RF AUTO o ganho de uma 

valência operacional significativa, a qual consiste no aprofundamento das soluções e 

da qualidade, da sua vertente adaptativa de Veículos.  



Efetivamente, tal representa um ganho significativo na capacidade de intervenção ao 

nível dos interiores, valorizando neste caso não apenas a segurança física, mas 

principalmente a saúde. Com esta nova área produtiva, abrangendo não apenas a 

realização de trabalhos mas também a conceptualização dos mesmos, a Empresa 

contribuiu de forma significativa para o esforço conjunto de resposta à situação 

epidemiológica provocada pelo COVID-19. Tal pode ser detalhado pelos ganhos / 

vantagens que tais divisórias / separadores assumem, não apenas em veículos de 

emergência médica ou ambulâncias, mas também ao nível de autocarros, táxis e 

outros veículos particulares, no que diz respeito à existência de uma barreira à 

eventual propagação do vírus entre pessoas. Em termos práticos, tais superfícies para 

além de serem de fácil limpeza/desinfecção (ambas as partes), impede a passagem de 

germes, virús e bactérias entre as partes, ou seja, entre o condutor e o passageiro, ou 

entre os passageiros do banco da frente e os detrás.  

Resultados Atingidos: o desenvolvimento do projecto a que a RF AUTO se candidatou, 

foi plenamente coroado de sucesso, quer em termos de investimento quer, e 

principalmente, no que se refere à produção de unidades de divisórias/separadores. 

Efectivamente, nos anos de 2020 e 2021, este tipo de produto constituiu um dos 

principais elementos produzidos pela empresa, sendo que em termos de dinâmica 

social constituiu uma solução simples e eficaz no esforço de combate à pandemia 

COVID 19. Actualmente e com a diminuição acentuada da incidência do vírus ao nível 

da população em geral, a procura por este tipo de produto caíu de forma acentuada, 

ainda assim a concretização deste projecto dotou a RF AUTO de uma nova capacidade 

e valência operacional, no âmbito da sua vertente adaptativa de Veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


